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którego fotograiję tu zamieszcza- 
my, jest jedną z najbardziej Świetla- 
nych postaci bohaterskiego Wilna z 
czasów okupacji bolszewickiej. Nie- 
miec z rodu pozostał z nami w. tych 
czasach najniebezpieczniejszych i naj- 
cięższych, zorganizował Wilno, wciąg- 
nął do pracy, dokonał cudów. Wy- 
wieziony przez siepaczy moskiew- 
skich duchem, czynem i. sercem 
przypominał pierwszych chrzešcjan. 

Przed dwoma tygodniami „Słowo” 
padło ofiarą bezczelnie podsuriętej 
nam wzmianki o przejściu na inną 
wiarę tego wielkiego kapłana katolic- 
kiego. Tylko zaszczyt może przynieść 
ks. Muckermanowi ten 
gowie katolicyzmu tych Środków 
imają się. W następnym numerze 
odwołaliśmy niecną potwarz i dziś 
cieszymy się z całem Wilnem, że ks. 
Muckerman znowu nas odwiedzi. 

Sytacja wewnętrzna i międzynarodowa 
` LL4 R 
+ Dświadczenie Rykowa. 
* Z okazji otwarcia  ogólńozwiązko- 

wego zjazdu organizacyj zawodowych 
w Moskwie, przewodniczący rady ko- 
misarzy ludowych Rykow wygłosił 
wielką mowę polityczną, w której 
omówił obecną sytuację na forum 
międzynarodowem i zastanowił się 
nad zadaniami rządu sowieckiego na 

przyszłość najbliższą w dziedzinie po- 

lityki wewnętrznej ZSSR. \ 
Zdaniem Rykowa, po wojnie šwia- 

towej ani jedno z państw, które ucze 
stniczyły w wielkiej wojnie, nie uczy- 

"niło nic konkretnego w kierunku unie- 
możliwienia nowych zatargów zbroj- 
nych. W chwili obecnej,—mówił Ry- 
kow, — jesteśmy Świadkami wyścigu 
zbrojenia ze strony: poszczególnych 
państw. Równocześnie obserwować 
można stałe zaostrzenie się wojny go 
spodarczej, która każdej chwili dopro- 
wadzić może do zatargu zbrojnego. 

Bardzo sceptycznie odnosi się Ry- 
kow do paktu Kelloga i do działalno- 
Ści pokojowej Łigi Narodów. W swem 
przemówieniu powiedział bez wszel- 
kich ogródek, że niebezpieczeństwo 
wojny w dalszym ciągu wisi nad Świa 
tem i, że odpowiedzialnem zadaniem 
klasy robotniczej jest walka o pokój, 
walka przeciwko wojnie. 

Przechodząc z kolei do omówienia 
sytuacji w Rosji, Rykow oświadczył, 

że głównem zadaniem rządu sowie- 

ckiego na przyszłość najbliższą jest 

rozwój industrjalizacji kraju. W chwi- 
li obecnej, według słów Rykowa, w 
Rosji odbywa się burzliwa rewolucja 
w dziedzinie techniki produkcji. ' 

Rewolucja ta wymaga olbrzymiego 
nakładu sił. Aktywność mas w dzie- 
le przebudowy systemu gospodarcze- 
go winna być nie mniejsza, jak ruch 
masowy, przy pomocy którego odby- 
ło się zdobycie władzy w kraju. Ry- 
kew uskarża się jednak, że w dzie- 
dzinie tej wciąż jeszcze obserwować 
można liczne objawy chorobliwe. Tak 
naprzykład stwierdza on, że niektóre 
organizacje lokalne partji komuni- 
stycznej nie Są w stanie doprowadzić 
do nawiązania odpowiedniego kon- 
taktu z specjalistami (specami). Sa- 
mokrytyka częstokroć staje się nie- 

gzeczową, doprowadzając do zrażania 
sobie licznych, często bardzo  zdol- 
nych i ruchliwych specjalistów. Rykow 
podkreślił, że w tym kierunku powin- 
na nastąpić zmiana na lepsze. у 

Podczas wykonywania planu in- 
dustrjalizacji natrafiły miarodajne czyn- 

niki na cały Szereg innych jeszcze 

trudności. Główna przeszkoda, jaką 
rząd na tem polu ma do przezwycię- 
żenia, ma swe źródło w niskim po- 
ziomie rozwoju rosyjskiego rolnictwa. 

bez pomyślnego rozwoju gospo” 
_ darstwa wiejskiego pomyślny rozwój 
Przemysłu jest nie do pomyślenia. 
Rykow wyraża pogląd, że rozwój go- 
Spodarstwa wiejskiego w Rosji był 
nawet w czasach ostatnich wybitnie 
negatywny. O ile tak pójdzie dalej, 

— mówi Rykow, — to „pzeprowadzeni” 
industrjalizacji kraju w takiem tem. 
pie, jak życzą. sobie kierownicy so 
wieckiego życia gospodarczego, stanie 
się niemożliwością. Dlatego też jed- 
nem z głównych zadań miarodajnych 
czynników sowieckich winno być dą- 
żenie do podniesienia.poziomu rosyj- 
skiego gospodarstwa wiejskiego. Do 
intensywnej pracy na tem polu, wzy- 
wa Rykow przedewszystkiem wszyst- 
kich aktywnych członków sowieckich 
organizacyj zawodowych. 

W Wilnie wychodzą dwa pisma obozu 

jedynkowego, „Słowo* i '„Kurjer Wileński”. 
Czy polemika między temi pismami nie 

jest wskazana? Naszem zdaniem; owszem. 
Wszyscy wiedzą, że „Słowo* jest organem 

konserwątystów, „Kurjer Wileński" organem 
demokratów. Zachodzi cały szereg różnic w 
ideclogji, które reprezentują. Stąd wydaje 

się nam, że dyskusja między pismami na 

tematy ideologiczne, takie jąk ustrój pań- 

stwa, stosunek do nacjonalistów. co to 

jest nacjonalizm, kwestje religijne i t. d. 

taka dyskusja jest wskazana i pożyteczna, 

pogłębia bowiem ideologję i wiąże ;czytel- 
ników w żywszy sposób z ich pismami. * 

Natomiast uważaliśmy, że sprawy we- 

wnętrzne obozu jedynkowego nie powinny 

być na łamach pism podnoszone i przed- 

stawiane w jednem z pism w ten sposób 
że mogą jakąś grupę polityczną wchodzącą 

do jedynki dotknąć, lub obrazić. Z tą za- 

sadą zrywa w sposób niesłychany wczoraj- 
szy artykuł wstępny w „Kurjerze Wileń- 
skim* zawierający pogardliwe wyrazy pod 
adresem konserwatystów. 

Artykuł ten, dewualujący sprawę dy- 

misji min. Meysztowicza, został zdaje się, 
że umyślnie napisany w sposób $domagają- 

cy się odpowiedzi. Jeśli nawet do niej 
przystąpimy, to nie dzisiaj, a obecnie ogra- 
niczymy Bsię do "stwierdzenia, że casus 

„Kurjera Wileńskiego" jest w prasie jedyn- 
kowej odosobniony. Wszystkie inne pisma 

demokrśtyczne z jedynki traktują sprawę 
dymisji p. Aleks. Meysztowicza, iak wia- 

domo jednego z leaderów konserwatystów 
wileńskich i ziemian kresowych, w sposób 
całkowicie lojalny i poprawny. 
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W KE opatowy, kowalski i drzew- 
I ny, koks najlepszych gatun- 

ków górnośłąskich. Drzewo suche, 
rąbane na podpałkę. Kosze i szufelki 

do węgla. 
Dostawa natychmiastowa. 
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gardzieli przy bółach nerwowych i łamaniu 
w kościach, należy dbać o codzienne regu- 
larne wypróżnienie i w tym celu używać pół 
szklanki naturalnej wody gorzkiej „Francisz- 
ka Jozefa“. Opinie klinik uniwersyteckich 
stwierdzają skuteczne i przyjemne działanie 
wody Franciszka - Józefa. żądać w aptekach 
i drogerjach. 
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BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

- GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
<aDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 

| NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolirej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol, „Ruch'*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

fakt, że wro- * 

. kowieńskiego w Sprawie proj. ktowanej przez rząd zmian 
tetach Qdczytano memorandum profesorów, które przesłane „zostało rządowi. 

  

Stanowisko Francji iNiemiec w sprawie reparacyj 
BERLIN, 23-12. PAT. Rząd francuski przesłał, jak wiadomo, rządowi niemieckie- 

mt notę stwierdzającą, iż rząd irancuski w aide memoire z 30 października r. b. zako 
munikował rządom: mocarstw sprzymierzonych oraz rządowi niemieckiemu warunki, od 
których spełnienia Francja użależnia swoją zgodę na przystąpienie do rokowań repara- 
cyjnych i że warunki te pokrywają się z oświadczeniem, jakie minister Briand złożył 
w swoim czasie w Genewie. . 

Dzisiaj w odpowiedzi na tę notę Biuro Wolfa ogłasza komunikat, w którym wy- 
jaśnia stanowisko rządu niemieckiego w tej sprawie. Komunikat niemiecki potwierdza 
że rząd Rzeszy otrzymał. w swoim czasie aide mėmoire rządu francuskiego i podnosi 
że rząd Rzeszy wystosował ze swej strony odpowiedź na memorjał francuski, w której 
przeciwstawia stanowisku francuskiemu, pogląd niemiecki na probiem  reparacyjny. 
Stanowisko Niemiec sprecyzowane w mowie Stresemanna, aa w Reichstagu 
dnia 19-11, zastrzega wyraźnie dla rządu niemieckiego całkowitą swobodę decyzji do 
czasu, kiedy komisja rzeczoznawców finansowych przedłoży swoje sprawozdanie. Stre- 
semann twierdzi pozatem, że ostateczne rozwiązanie problemu reparacyjnego można 
będzie osiągnąć tylko pod tym warunkiem, o ile sprawozdanie rzeczoznawców finanso- 
B nie będzie wychodziło poza ramy rzeczywistej zdolności płatniczej Niemiec, 

ymienione między rządem niemieckim a rządem irancuskim noty mają być ogłoszone. 

Zdrowie króla Jerzego nie nasuwa obaw 
LONDYN, 23-12. PAT. Według ostatnich wiadomości, krół jest już poza nie- 

bezpieczeństwem. W biułetynach używane jest już stale wyrażenie „dalsza poprawa”. 
Wiadomości przyniosły w opinji publicznej znaczną ulgę i rozwiały obawy o nastrój 
przygnębiający w czasie świąt B. Narodzenia, obchodzonych w całej Anglji niezwykle 
uroczyście. Obawy te obecnie już minęły i powrócił nastrój, cechujący okres przed- 
świąteczny, zwłaszcza, że przykład pod tym względem daje dwór przez ' wznowienie 
czynności urzędowych królowej i księcia Walji. 

10-lecie samorządu Kowieńskiego. 
Z Kowna donoszą: Onegdaj obchodzono w Kownie uroczyście dzie- 

sięciolecie samorządów na Litwie. W ratuszu edbyło się posiedzenie, na 

które przybył premjer Voldemaras i prezydent Smetona. Z mową wstępną 

wystąpił burmistrz Wiłejszys, który gscharakteryzował dzialalność samorzą- 

dów na Litwie. Po mowie prezydenta zabrał głos minister Spraw wewnętrz- 

nych pułk. Mustejkis, który podkreślił specjałnie znaczenie samorządu ko- 
wieńskiego w historji Litwy, następnie wzywał organy samorządowe, by 

nie robiły różnicy pomiędzy poszczególnemi grupami ludności: Litwinów, 
Polaków, Rosjan i Żydów. „Wszyscy my jesteśmy Litwinami* oświadczył 

Mustejkis i pracować winniśmy dla dobra „państwa. 

Memoriał profesorów Uniwersytefu w Kownie 
Z Kowna donoszą: Onegdaj odbyło się posiedzenie senatu Uniwersytetu 

ustawy o uniwersy- 

W memorjale zaznaczono, że projekt ustawy ogranicza autonomję uniwersyte- 
tu, krępuje jego działalność w sposób niepraktykowany gdzieindziej i td. Se- 
nat uniwersytetu stanowczo przeciwstawia się projektowi rządowemu. 

Siraszna kafastrofa aufomobilowa pod N. Sączem 
Samochód zderzył się z pociągiem=-szofer zabity— pasażer 

ciężko ranny. 

KRAKÓW. 23.XII. PAT. Z Nowego Sącza donoszą, że w 
miejscowości Chełmiec pod N. Sączem wydarzyła się katastro- 
fa, spowodowana zderzeniem pociągu osobowego z samo- 
chodem. 

Samochód marki Tatra, prowadzony przez szofera Władys- 
ława Gawlika, wiozący właściciela tego samochodu Tadeusza 
Karcinkiewicza, inżyniera ratinerji nafty w Limanowej, zderzył 
się z pociągiem, który zdążał z Limanowej do N. Sącza, w chwi- 
li, gdy przejeżdżał przez tor kolejowy. 

Skutki zderzenia były straszne. Samochód zrzucony zosta! 
z trzymetrowego nasypu. Szofer Gawlik zabity na miescu, inży- 
nier Marcinkiewicz odniósł głęboką ranę głowy, doznał złama- 
nia nogi oraz ogólnych obrażeń. 

Śledztwo ustaliło, że winę katastrofy ponosi dróżnik Antoni 
Pawiak, który mimo sygnału zawiadamiającego o zbliżaniu się 
pociągu, nie zamknął zapory. 

Wojna w państwie Amanullaha. 
Sukcesa rządowe w Bagabala, Kand:maku i Jellabad.—P2- 

dyszechowa leci samolotem. 
MOSKWA, 23-12. PAT. Tass donosi z Kabulu, że sytuacja w Aigani- 

stanie znacznie się poprawiła. Wojska rządowe wyparły powstańców z sze- 
regu umocnionych pozycyj w okręgu Bagabala i są nadal panami sytuacji 

- w Kandamaku i w Jellabad. Szczep Manady śpieszy na pomoc wojskom rzą- 
dowym. 

Matka padyszacha, ciesząca się dužą populamošcią wśród szczepów 
południowych, udała się samolotem do Kandadaru. 

Kobiety angielskie wywożone samolotami z Kabulu. 
WIEDEŃ, 23-12. PAT. Do dzienników donoszą z Delhi, że rząd afgański zgo- 

dził się ażeby samolot angielski w dniu dzisiejszym przetransportował kobiety angiel- 
skie i indyjskie oraz dzieci, znajdujące się obecnie w budynku poselstwa angielskiego 
w Kabulu, poza granice afgańskie. 

Układ handlowy francusko-chiński 
SZANGHAJ, 27-12. PAT. Podpisany tu został układ handlowy francusko-chiński. 

Układ ten przyznaje Chinom autonomję celną i gwarantuje im zarząd nad długami pań- 
stwowemi oraz znosi wewnętrzne opłaty celne. L 

Pożar kina w Bialogrodzie 
BIAŁOGRÓD, 23-12. PAT. Dzisiaj w nocy, po skończonem przedstawieniu wy- 

buchł pożar w budynku kinoteatru, położonym w centrum miasta. Ogień zniszczył zu- 
pełnie salę teatralną. Podczas gaszenia pożaru 2 strażaków zostało zranionych. 

Echa zamachu na prokurafora Fachofa 
PARYŻ, 23-12. PAT. Jak głosi wydany dzisiaj bitletyn lekarski, prokurator 

Fachot spędził noc spokojnie, ogólny stan zdrowia ofiary zamachu jest zadowalający. 
Do dzienników donoszą ze Strassburga, że znaleziono tam szereg listów Benoi- 

ta, który chełpi się w nich z powodu dokonania zamachu na życie prokuratora Fachota. 

Telefon Szfokholm— Kelsingiors 
SZTOKHOLM, 23-12. Dziś otwarto podmorski kabel telefoniczny Sztokholm — 

Helsingfors. Pierwszą rozmowę odbyli król szwedzki i prezydent republiki finlandzkiej. 

Kabel Sztokholm — Helsingiors jest najdłuższym kablem podmorskim na świecie. 

Е a : ь i й 

Wykrycie konspiracji antyrzątówej w. Konstantynopolu 
KONSTANTYNOPOŁ, 22-12. PAT. Władze wykryły ruch reakcyjny, skierowany 

przeciwko rządowi republikańskiemu. 

W związku z tem skonfiskowano szereg dokumentów kompromitujących oraz 

aresztowano 14 osób podejrzanych o przygotowanie ucieczki szeregu więźniów. 

- 

numeru dowodowego 20 groszy. 

PORTALAS 
CENY OGLOSZEN: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa 
lub nadesłane 40 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 50 proc. drożej. Za dostarczenie 

  

O Trybunacie. 
Kilka dni temu zamieściliśmy artykuł 

„koncepcje konstytucyjne ks. Sapiehy", 

gdzie staraliśmy się przedstawić zarys nie- 

których instytucyj, jak je książę Sapieha 

projektuje w swoim projekcie konstytucji. 

Dziś drukujemy urywek uzasadnienia tej 

konstytucji napisany przez samego jej au- 

tora, 

Tryburat w tem znaczeninu, jaki 

mu nadaję, jest pojęciem zupełnie no- 

wem i dotąd w żadnem państwie nie 

istniejącym. 

Wprowadzenie tej nowej instytucji 

do mojego 'projektu uzasadniam jak 

następuje: 
Analizując tunkcje dzisiejszego sej- 

mu odróżniam: 1) funkcje ustawodaw- 

cze, które pozostawiłem Sejmowi przy 

udziale Wielkiej Rady Państwa, 2) 
funkcje kontroli politycznej rządu, któ- 
re przelałem na Senat, a wreszcie 3) 

opiekę nad ludnością i obronę praw 

obywateli przed nadużyciem władz. 

Tę trzecią funkcję powierzam Trybu- 

natowi. 

Ponieważ samo założenie mojego 

projektu, polega na zniesieniu wszech- 

władztwa sejmowego i ponieważ ode- 

brałem posłom . sejmowym  mo- 
żliwość interpelowania Rządu i inge- 

rowania w czynności  'administra- 

cyjne władz, więc skargi i krzywdy 
ludności nie mają do kogo się zwrócić. 

Możnaby ..twierdzić, że instytucja 
ta jest niepotrzebna, że każdemu oby- 

watelowi Kraju jest otwarta droga da 

obrony swoich praw przed sądami i 
że sądy administracyjne dają już pod 

'tym względem dostateczną gwarancję. 

Twierdzenie takie atoli byłoby błę- 
dnem. Zamożniejszy obywatel państwa 

i ludzie posiadający pewne wykształ- 
cenie, mają rzeczywiście możność bro- 

nienia swych praw przed*sądami, ate 

"wymaga to znajomości praw, orjento- 
wania się co do sposobu postępowa- 

nia, a przedewszystkiem opłacenia a- 
dwokatów. Prosty lud dzisiaj w Pol- 

sce nie potrafi o swoje prawa się 

upominać; nie wie kiedy dziala „dura 

lex sed lex", a kiedy jest ofiarą: bez- 

prawia. Boi się protestować przeciw 

władzom, niema pieniędzy na adwoka- 

ta, a w najlepszym razie trafia do po- 

kątnego doradcy, który go w bezczel- 

ny sposób wyzyskuje. Najczęściej 

chłop woli znieść krzywdę , niż o nią 

się upominać bo praktyka nauczyła go 

że rzadko kiedy znajdzie się zadosyć 

uczynienie i może się narażać na ko- 

szty i kłopoty, których się instynktow- 

nie obawia. Pamiętajmy też o tem, że 

według przepisów i praktyki władz 

skarbowych, oddanie sprawy do są- 

du. nie chroni płatnika podatku od 

często niesprawiedliwej egzekucji. 

Twierdzenie więc, że sądy wystar- 

czają dla obrony praw obywatelskich, 

jest równoznaczne z oddaniem więk- 

szości Narodu na łaskę i niełaskę urzę- | 

dniczą i pociąga za sobą ułatwianie 

wyzysku ze strony  małomiasteczko- 

wych adwokatów i pokątnych dorad- 

ców. 

Coprawda byłoby obłudnem. twier- 

dzić, że interwencja i interpelacje po- 

selskie przynoszą wielki pożytek lud- 

ności. Pokrzywdzony chłop rzeczywi- 

ście uda się da swego posła i poczu- 

cie, że ktoś się za nim ujmie, po czę- 

ści uspakaja go. Ale wiemy o tem, że 

posłowie mają inne rzeczy na celi, niż 

prostowanie krzywd ludności,  Przyj= 

mują coprawda skwapliwie ponoszo- 

ne im skargi, ale tylko dlatego, że da- 
ją one sposobność do intrygi politycz- 

nejj do podkopywania autorytetu 
Rządu, do otwierania sobie drogi zdo- 

bycia władzy. Z każdego prawdziwe- 

go, czy nawet urojonego nadużycia 

władzy ze strony urzędnika poseł 

kuje broń polityczną. 

Jeżeli jednak i dzisiaj obywatel 
parlamentarnej Polski nie jest zabiez- 

pieczony przed niesprawiedliwością i 

nadużyciami władz, to niemniey > 

to bolączka, nad którą nie możemy 

przejść do porządku dziennego. — №е- 
zadowolenie mas, nieufność do Pań- 
stwa są podłożem rewolucyjnych od 
ruchów; nędza, złe ustawodawstwo i 

nadużycia ze strony władz są żerem 

dla wywrotowych i antypaństwowych 

agitatorów. Nędzę może usunąć dobra 

polityka Rządu; złe ustawodawstwo 

zmienią dobrze skonstruowane i od- 

sunięte od polityki ciała ustawodaw- 

cze; dla usunięcia administracji trze- 

ba stworzyć specjalny organ. 

Według mojego projektu: 

Przy każdym Sądzie Administra- 

cyjnym będzie funkcjonował Trybu- 

nat wojewódzki. Ludność będzie do 

Trybunatu zanosiła wszystkie swoje 

Skargi na administrację. W miarę po- 

myślnego rozwoju tej instytucji bud- 

żety tych Trybunatów będą musiały 

być stopniowo powiększone, tak, aby 

Trybun wojewódzki mógł przez po- 
większenie swego personelu sprostać 

swemu zadaniu. Trybunat będzie miał 

prawo odrzucać nieuzasadnione skar- 

gi, a słuszną reklamację musi uwzględ- 

niać i wytaczać sprawy przed odnoś- 

nemi sądami. Trybunowie nie pobie- 

rają od ludności (żadnych opłat za 

oddane usługi. 

Nie wolno nam stać na stanowisku» 

że bez bezprawia rządzić nie można; 
bezprawie musimy zwalczać. | dlatego 
nie przekonają mnie głosy, które będą 

twierdziły, że Trybunowie będą plagą 
sądów i, że sądownictwo nie podoła 

nawałowi spraw. Jeżeli będzie nawał 

Spraw, to znaczy, że jest mnóstwo 
bezprawia. Trybunowie zresztą, będą 

mieli możność, jak wyżej powiedzia- 

łem, odrzucić niesłuszne sprawy i nie 

sądzę, aby kwapili się do wszczyna- 

nia spraw wątpliwych, które im tylko 

przysporzą roboty i nie będą mogły 

dać konkretnych wyników. 

Niema też obawy, aby uprawnienia 

Trybunałów mogły być wyzyskane 

politycznie. Będą to przecież urzędni: 

cy, nie mający prawa interwenjowania; 
a tylko obronę przed sądami. 

* Oczywiście Specjalna ustawa bę- 

dzie musiała ustalić hierarchię w Try- 
bunacie i określić stopień zależności 

Trybunów wojewódzkich od Wielkie- 
go Trybuna, jak również wypadki i 
sposób apełowania od decyzji Trybu: 

na wojewódzkiego, do Wielkiego Try- 

buna. Pewne sprawy. będą musiały 

być zarezerwowane dla Wielkiego Try- 

buna, jak między  innemi sprawy 

kwestjonujące konstytucyjność ustaw. 

  

     
   

    

    

    

                    

    
   

   

            

   

   
     

    
   

    
     

   
   

   

Wybór. Wielkiego Trybuna powie- 
rzam Sejmowi, przy dopuszczeniu 

veta Naczelnika Państwa. Sejm, jako 

ciało wybrane według najszerszej 

ustawy wyborczej, zdaje się najlepiej 

powołany, tembardziej, że pozosta- 

nie to jako reminiscencja _ charakteru 

obrońcy. praw obywat 

dotychczas Sejm nosi į 

doczny sposób przel 

swego nominata. 

Co do sposo 

Trybunów wojew. 

byłoby logicznem 

bór samorządowym 

wódzkim, przy sankcji 

Państwa, lub Prezesa Rady Mi 

Zatrzymałem się jednak na pr: 
wieniu ich przez Wielkiego Try 

dó nominacji przez Naczelnika 

stwa, dlatego, ażeby w ten spo: 

podkreślić hierarchiczną _ zależn 

wojewódzkich Trybunów od Wi 
kiego. 

Jako obrońcy praw obywatelskic| 
powierzyłem Wielkiemu  Trybunow 
jeszcze dwie odpowiedzialne funkcje 
On to jest powołany do zaskarżeni 
zasadniczego ustawy przed sądem 
Najwyższym z powodu jej niezgod- 
ności z Konstytucją i on jeden prócz 
Naczelnika Państwa i Najwyższej lzby 
Kontroli Państwa, może pociągnąć 
Rząd lub ministra do konstytucyjnej 
odpowiedzialności przed Trybunałem 
Stanu, jednakowoż tylko za zgodą 
Seimu. 

  

aa  MMEMEM OAM RA EM R CM GZ KACH 

Zdolnych i solidnych 

„ „Akwizytorėw 
szukuje się do sprzedaży dola- 

rówek i premiówek na raty. Stały, 
g wysoki zarobek zapewniony, 

Oferty skierować pod „Przysz- 
łość" 1500" do Administracji. 
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ECHA KRAJOWEĘ 
MOSARZ, pow. Postawski. 

— Mniej ambicji a więcej zgody. Życie 
społeczne jak gospodarcze i kulturalne 
jest tu jako tako zorganizowane, bo zdol- 
nych sił miejscowych do pracy społecznej 
wcale nie brak, natomiast brak w owej pra- 
cy zgody i harmonji. Tak zwana miejsco- 
wa inteligencja, od pewrtego czasu rozdwo- 
jona bądź poglądami politycznemi bądź pry- 
watną własnego „ja”, ignorując działalność 
opuściła częściowo tak ważną piacówkę jaką 
jaką jest miejscowy Dom Ludowy. Chcąc 
stworzyć coś nowego kosztem zrujnowania 
istniejącej już u nas w Mosarzu od trzech 
przeszło lat, placówki R.O.K. chrześcijańskiej 
katolickiej i rdzennie połskiej organizacji, 
która to organizacja ma już za sobą pewne 
zasługi obywatelskie na naszym terenie, 
zdobyte wytrwale w pracy Kulturalno -ošwia 
towej, a nawet i gospodarczej, która przez 
swą bezinteresowną systematyczną pracę, 
budząc uśpione dusze naszej młodzieży, wie- 
dzie ją ku ideałom, miłości Boga i naszej 
kochanej Ojczyznie Polsce. 
Dlatego też młodzież tutejsza, silnie zorgani- 
zowana pod sztandarem ROK jak i starsi 
gospodarze, znają starania i zasługi Cen- 
trali ROK oraz jej instruktorów, zawdzię- 
czając którym powstał tutejszy Dom Ludo- 
wy a z nim i cały niemal miejscowy doro- 
bek kulturalny stanęła gromadą w obronie 
swej oragnizacji w dniu Walnego Nadzwy- 
czajnego Zebrania które odbyło się 4-go li- 
stopada rb. gdzie wypowiedziała się wyraž- 
nie, stanowczo wobec zamachowców, jaki 
ich wiąże stosunek z ROK a tem samem nie 
dopuszczając do rozwiązania miejscowego 
koła ROK. i zawiązania wyżej wskazanego 
Stowarzyszenia. 

Otóż, niepodobała się ta porażka radyka- 
listom mosarskim, w skład których niestety 
wszedł niemal cały personel nauczycielski 
miejscowej szkoły powszechrrej na czele z 
p. Stanisławem  Liebiodą — kierownikiem 
tejże szkoły! dla tego też w czasie wy- 
żej wskazanego zebrania, podczas przepro- 
wadzania wyborów nowego zarządu  miej- 
scowego Koła ROK opuścili pp. profesoro- 
wie demonstracyjnie salę Domu Ludowego, 
pomimo prośb młodzieży, i nawoływań star- 
szych do dalszej współpracy. Powiadają, iż 
oni nie mogą pracować tam, gdzie nic się 
nie robi prócz przedstawień i zabaw tane- 
cznych. 

— Tak, Mości Państwo — zawodowi 
krzewi ciele oświaty słowa i kultury pol- 
skiej, na naszych jałowych glebach, opuści- 
iście tę młodzież — oragnącą Światła i wie- 
dzy, zwalając winę na brak inicjatywy z 
ich strony, a gdzież wasza inicjatywa, pomoc 
w ich pracy? Czyż nie jest waszym świę- 
tym moralnym obowiązkiem przewodniczyć 
tej młodzieży we wszystkich ich szlachet- 
nych zamiarach, dążącej ku prawdzie, nau- 
ce i prawdziwej wierze Chrystusowej? ha, 
trudno, może damy sobie i bez was radę, 
ale przykro bardzo przykro i wstyd, wobec 
tej młodzieży która na zebraniu okazała się 
nie tak ciemną jak eśmy sobie ją przedsta- 
wiali prawda? Jako corpus delicti że tak by- 
to, przytoczę kilka słów odpowiedzi danych 
panu St. Liebiodzie podczas jego napadu na 
miejscowe koło ROK przez młodzież — 
Kiedy p. St. Liebioda w swoich atakach, 
wspomniał że przeszło już od roku obserwuje 
działalność domu łudowego i prócz przed- 
stawień i tańców nic więcej nie zauważył, 
ódpowiedziano mu, dosłownie temi słowa- 
mi: Nam tu obserwatorów nie potrzeba, p. 
kierowniku. Nam potrzeba ludzi czynu, ш- 
dzi którzyby nam „cłemniakom* tutejszym. 
pomagafi w pracy zdobywaniu oświaty i 
kultury ot, co... bo obserwatorów, NY, tu 
dostateczną ilośći wśród nas samych. Czyż 
nie mądra odpowiedź: to jeden, a teraz dru- 
gi tejże samej wsi Mosarskiej mieszkaniec— 

prost nie chce się wierzyć aby to mówił 
p. kierownik szkoły... otóż p. kierowniku, te 
przedstawienia i zabawy potępiane tak mo- 
ćno przez Sz. p. przez bieg czasu pod dozo- 
tem ludzi których wymieniać tu zbytecznie 
zbiorowa urządzona w tutejszym Domu 
Ludowym tak, urobiły naszę młodzież ze 
jest ona wzorem i przykładem, niemal ca- 
lej okolicy. Na tych zabawach, chociaż 
nieraz zbierają tu w tym lokalu p. kiero 
ku setki młodzieży z okolicznych: jak i miej- 
scowej wsi, nigdy jeszcze jak ten dom ludo- 
wy istnieje, a istnieje przeszło już od trzech 
łat, nie śmiano pod jego dachem wywołać 
żadnych awantur i bójek, jak to ma miejsce 
zawsze, na tak zwanych wioskowych popu- 
łarnych wielce niemoralnych i pijackich „wie- 
czerynach* na których przeważnie pracują 
diezmordowanie tak zwane „Świncouki” i 
może, a tańce odbywają się w czapkach na 
głowach, papierosem w gębie i butelką de- 
natury w kieszeni; zaś przez częste naucza- 
mie się ról scenicznych młodzież nasza nau- 
czyła się poprawnie czytać i mówić po pol- 
Sku, oraz nabrała pewnych form towarzy- 
skich. Zaś co do dalszych zarzutów, jakoby 
się nic więcej u nas nie robiło to radzę p. 

irzeć tnich choćby dwuch lat, spra- 
i działalności, a znajdzie 
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„nie tędy 
„nie tedy... nie 

m Ludowy: budowaleš 
jscowy dorobek kultu- 
walisz, lub zreformu- 
koło niego na straży. 
ebioda —Kierownik 

y porażką postanowił 
7” pomocy swych przyja- 

ów bojkotować wszelką pra- 
K prowadzoną pod przewodnic- 
ecnego prezesa pana Władysława 

а,. Muszę zaznaczyć, że p. Wł. 
k jest jedynym nauczycielem z po- 

y całego personelu który wyłamał 
pod wpływu swego kierownika i 

dł do zarządu ku radości wszystkich 
ków miejscowego koła ROK, jednocze- 

   
       
     
      
    

NOTATKI MUZYCZNE. 
Ostatni tydzień przedświąteczny 

rzyniósł naszym miłośnikom muzy- 
i sporo przednich, a nawet najprzed- 

niejszych wrażeń. Przytrzymując się 
porządku kolejności, trzeba najpierw 
omówić. 

Koncert kameralny. 

Stulecie zgonu genjalnego kompo- 
zytora Franciszka Schuberta (ur. 31 
stycz. 17971 r., zm. 19 iistop. 1828 r.), 
obchodzone w ciągu całego roku te- 
go we wszystkich środowiskach mu- 
zycznych całego Świata, nie mogło 
przejść też i w naszem mieście bez 
oddźwięku. : 

Inicjatywa dyrektora gimnazjum 
im. Ad. Mickiewicza p. B. Zapaśnika 
spotkała się z chętnem poparciem ze 
strony Pp. prof, Konserwatorju.n: M. 
Kimont - Jacynowej (fortepian), K. Świę: 
cickiej (Śpiew), Н. Sołomonowa 
(skrzypce), Oraz p. A. Katza (wiolon 
czela) i T. Szeligowskiego (akompan- 
jament). Wspólnemi staraniami urzą- 
dzono wieczór, poświęcony wyłącznie 
tworom mistrza, pod znakiem któ- 

śnie nadmienić należy że p. Wł. Pachniak 
jest w naszych stronach niespełna od kilku 
miesięcy ale zato drugim powrotem, gdyż 
w latach od 1923 do 25 roku pełnił obowią- 
zki kierownika szkoły powszechnej w Mo- 
sarzu i cieszy się zaufaniem i sympatją miej- 
scowej ludności, a przedewszystkiem u mło- 
dzieży, której był wychowawcą szkolnym. 
(A co gorsze pan kierownik ima się brzyd- 
kich dróg bojkotu, mszcąc się w pierwszej 
linji na obecnym prezesie zarządu miejsco- 
wego koła RÓK p. Wł. Pachniaku, wprost 
niemal na każdym miejscu, a jako dowód 
przytoczę następujący fakt, a których jest 
niestety bardzo wiele. — Otóż kiedy w koń- 
cu listopada rb. p. Wł. Pachniak zachorował 
obłożnie, a przez to samo niemógł się osobi- 
ście zgłosić do p. St. Liebiody po należną 
mu pensję grudniową, tenże p. Liebioda, ja- 
kby się rozkoszował nieszczęściem chorego 
kolegi - współpracownika, utrudniał mu 
wszystkiemi wyrafinowanemi sposobami uzy 
skanie pieniędzy. Nic nie pomogło własno- 
ręczne upoważnienie napisane w przeszło 40 
stop. gorączce przez nieszczęśliwego chore- 
go p. Wł Pachniaka, interwencja żony, p. 
Władysławowej Pachniakowej, która kilka* 
krotnie odchodząc od chorego męża i dwojga 
małych dzieci rzucając ich na opiece losu, 
biegała do p. Liebiody przeszło 2 kilometry 
drogi po błocie a słocie. Wreszcie i innych 
osób życzliwych p. Pachniakowi. A gotów- 
ka w czasie tym, była koniecznie potrzeb- 
na na opłacenie lekarza, kupno lekarstw, o- 
raz na pożywienie dla dzieci. To też kiedy 
p. Pachniakowa w swej rozpaczy doszła już 
zbyt daleko, miejscowy ks. proboszcz do- 
wiedziawszy się o kłopotach tejże, przyszedł 
z pomocą, zatwierdzając podpiś chorego, na 
wymaganym przez formalistę p. Lebiodę — 
odnośnem upoważnieniu. 

Taki to kolega, z p. St. Liebiody i kiero- 
wnik dla swego współpracownika. I za co, 
ta zemsta, nienawiść?... Za to, że p. Pach- 
niak wyłamał się z pod wpływu partyjnika 
i poszedł na drogę w myśl prawego Pola- 
ka i... nauczyciela. 

Naležy nadmienič, že p. St. Lebioda nale- 
žy do Pol. Zw. Nauczycieli Szkół powszech- 
nych““, to tež dobrzeby bylo aby dla przy- 
ktadu innym, podobnym p. Lebiodzie, cho- 
ciaż wątpić należy aby tacy wogóle gdzieś 
jeszcze byli — Powiatowy Oddział Zw. do 
którego przynależny  iest p. Lebioda, zain- 
teresował się sprawą p. Pachniaka, który 
nawet jeszcze i do tej pory jest chory i nie 
wychodzi z łóżka. 

Dobrzeby było, aby odnośne zwierzchni- 
cze władzy szkolne wniknęły swą powagą i 
pouczyły p. kierownika odnośnemi instruk- 
cjami, gdyż już jak nam wiadomo, własną 
swą inicjatywą, nic sobie z pewnością po- 
radzić nie zdoła. Jaki go powinien wiązać 
stosunek do pozaszkolnej pracy oświatowej 
wreszcie czy ma prawo jako nauczyckel wpro 
wadzać zamęt i waśnie polityczne do orga- 
nizacji czysto kulturalno -oświatowej. E меп 
tualnie, uwolniły nasze miasteczko od jego 
osoby, gdyż stracił on już bezpowrotnie 
swój autorytet i powagę profesora - wycho- 
wawcy jak wśród starszych, tak i młodzie- 
ży — rozumie się pozaszkolmėj — zresztą 
potem co zaszło ostatniemi czasy, mamy 
nadzieję, że p. kierownik St. Liebioda sam 
się starać będzie o przeniesienie go w wię- 
cej zaciszniejsze i spokojniejsze młejsce aby 
mógł swobodnie rozwijać swoje ideje, i po- 
glądy reformatorskie. 

Miejscowy. 
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Hote)-Pensjonat „Lwigrod“ 
w Krynicy 

urządzony z największym komfortem, 
otwarty cały rok, 200 pokoi na 300 

osób, połeca na sezon zimowy po- 
koje i apartamenty z centralnem 

ogrzewaniem, światłem elektrycznem, 
pościelą, gorącą i zimną bieżącą wo- 

dą, telefonami, wannami. 

Radjo w każdym pokoju, sala 

balowa, hall, czytelnia, stała orkie- 

stra. 

Na żądanie prospekty i wszelkie 
informacje odwrotną pocztą przesyła. 

Zarząd 

ча
 

  

iloiskie Biuro Aomisowo-Handloe 
ul, Ad, Mickiewicza 21, tel, 152 
Pożyczki, lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje. 
Kupno i sprzedaż domów, majątków ziemskich, folwarków, ośrodków 
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zasyła 

Sz. GOŚCIOM 

skrzypkiem P. MITMANEM. 

Wszystkim Szanownym Swym Klientom życzenia Świąteczne -4 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82. 

Resfauracja „ZIEMIAŃSKA* (hb. „Myśliwska*) 
SKŁADA ŻYCZENIĄ WESOŁYCH ŚWIĄT 2 

i zawiadamia Sz. publiczność oraz zwolenników 
muzyki, iż zaangażowaliśmy nowy zespół mu- 

zyczny od 31 grudnia 1928 r. na czele ze znanym w Polsce solistą 

SŁOWO 

  

Biuro Reklamowe    
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a : 
Kino „HELIOS“ ul. Wileńska 38. 

Od 25 grudnia ŚWIĄTECZNY PROGRAM! Film dla każdego sta- 
rego i młodego! Pierwszy Polski Film, który zdoby. w Paryżu 

najwyższą nagrodę „Grand Prix“ i „Złoty Medal" 

WIELKA PARADA POLSKI 

„SSZALEŃCYĆ 
Potężny dramat miłości i poświęcenia z cyklu „My pierwsza brygada* w 
rol. gł. Irena Gawecka, Jerzy iKobusz i Marian CZAUSKI. W obrazie ła- 
skawy udział biorą: Korpus oficerów, kawalerja, artylerja, eskadra lotni- 
czą, saperzy oraz pułk czołgów. Szalone napięcie. Emocja. Podziw. DLA 
MŁODZIEŻY DOZWOLONE. Honorowe bilety nieważne. Seansy od godz. 

2-ej. Kążdy powinien widzieć! 
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Najpraktyczniejszy Podarunek 
Odbiorniki lampowe najnowszych konstrukcyj 

Detektorowe różnych typów od 10 złotych. 

Do budowy radjoodbiorników 
nowoczesny sprzęt radjowy—krajowy i zagraniczny. 

Wszelkich typów słuchawki, 
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głośniki, lampy katodowe, 

baterje anodowe, akumulatory. 

Własny warsztat radjo-techniczny. 
Reparacja i ładowanie akumulatorów. 
  

Dom Przem. Hand. 44 MALINOWSKI, Inżynier 
Wilno, Wileńska 23—Telef, Nr 310 Telegr. „WUMA”. 

Add Ba ubi Aba ii Lina ies A a Al Ake ii e k 

LL LII) PLLLIILIEĘLI IIA] | 

(+auejonowane) 

ZAŁĄTWIA: 

Dzierż.wy mająt<ów ziemskich i młynów 
Ogłoszenia i reklamy do wszystkich pism 
Fachowe pistnie podań i przepisywanie na maszynach 
Szacowanie domów i majątków według obecnych cen rynkowych 
Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia, 

EMDZETRA 17 NEO wasze a) 

rego upływa bieżący sszon muzyczny. 
Wykonano oba tria na fortepian, 

skrzypce i wiolonczelę, sonatę skrzyp- 
cowo-fortepianową oraz sonatę a-moll, 
napisaną pierwotnie na fortepian i 
„arpeggione", instrument smyczkowy 
o sześciu strunach, zbudowany przed 
stu laty, który się wszakże nie roz- 
powszechnił i został całkowicie za- 
pomniany. Tę to piękną sonatę ura- 
towano od zupełnego zapomnienia, 
przez przystosowanie partji arpeggio- 
nowej na skrzypce lub wiolonczelę, 
Trzy najsłynniejsze utwory piešniar- 
skie, jako należące do najwłaściwszej 
dziedziny twórczości Schuberta, wnio- 
sły pożądane urozmaicenie pięknego 
programu. 

Powyższe siły wykonawcze, tak 
chlubnie i dobrze u nas znane, zgóry 
już ubezpieczały wcale nieprzeciętne 
powodzenie artystyczne wieczora, któ- 
ry ze względu na rzadką u nas Spo- 
sobność słyszenia muzyki kameralnej 
--powinien był zgromadzić jeszcze 
liczniejszy zastęp słuchaczy. 

Nie wchodząc w szczegółową oce- 
nę, można stwierdzić, że przepiękna, 
czasami trochę rozwlskła nadmiernie, 
muzyka Schuberta w pelnem zdrowe- 

  

  

go temperamentu muzycznego i tech- 
nicznie najzupełniej opanowane m wy- 
konaniu roztaczała swój urok. 

Józef Śliwiński. 

Wierni wielbiciele pięknej gry mi- 
strza Śliwińskiego mieli znowu ucztę 
estetyczną w czasie ostatniego poran- 
ku niedzielnego. Jak zwykle u Śliwiń- 
skiego, cudowny program imponował 
ilością dzieł prawdziwie * wyborowych 
z okresu romantyzmu muzycznego. 
Wszystkie częšci „Kreisleriany“ Schu- 
manna, wiązanka poezyj fortepiano: 
wych Szopena, wartościowa sonata 
Czajkowskiego oraz szereg najsłyn- 
niejszych utworów Liszta złożyły się 
na całość godną gry znakomitego 
artysty, jednego z niewielu już obec- 
nie odczuwających i umiejących uwy- 
datnić czar poezji prawdziwej muzyki, 
tak zupełnie obcej wszelkim  „kon- 
struktywizmom*, „objektywizmom“ i 
nie wiadomo jakim jeszcze „izmom“, 
o których twórcom-romantykom wcale 
się nie śniło, a tak natarczywie na- 
rzucanym przez wykonawców moder- 
nistycznych, popisujących się — prze: 

ważnie —tylko sprawnością techniczną 
w nadmiernie prędkich, rekordowych 

OSTATNIA NOWOŚĆ! 
WŁODZIMIERZ CZAJKIN 

W krainie czarownej baśni 
Wrażenia z podróży po Japonji z ilustracjami 

w wielobarwnej okładce 
Cena zł. 4,50. 

Skład główny: Wydawnictwo „Dobro”, w Warszawie, 
Krakowskie Przedmieście 53. 
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tempach oraz przesadnych kontrastach 
dynamicznych, z calkowitem zapoznai 
waniem, a nawet rozmyślnem lekce- 
ważeniem ducha, rzekomo przeczulo- 
nej muzyki romantyków. 

Gdy przestaną grywać fortepiani- 
Ści starszego pokolenia, z pietyzmem 
pielęgnujący tradycyj wykonania mu- 
zyki romantycznej, w rękach następ- 
ców tak się ona przekształci, że sami 
twórcy nie mogliby rozpoznać swych 
dzieł, gdyby je usłyszeli w takiem ujęciu. 

Dobrze się stało, że mistrz Śliwiń- 
ski zaniechał grywania muzyki nowo- 
czesnej, zupełnie nieodpowiedniej jego 
usposobieniu wewnętrznemu i przeko- 
naniom estetycznym. Oby jaknajdłu- 
żej grywał swój repertuar romantycz- 
ny, w którego odtwarzaniu stylowem 
pozostaje zawsze jednym z wzorów 
najszczytniejszych. 

Konserwatorjum. 

Corocznie urządzany w grudniu, 
wieczór tercjałowy uczenic i uczniów 
Konserwatorjum wzbudził bardzo po- 
cieszające zainteresowanie publiczno- 
ści, która się liczniej, niż w  latąch 
ubiegłych, zgromadziła i nie skąpiła 

|, TĘCZA” Krakow, Czarnowiejska 27. 
  

PRZEKONUJEMY! 

    

NIE CHWALIMY 
Dajemy osobom zaufania godnym nasze baterie anodowe | 

ARMOR 

  

  
Na otwarty :achunek platny dopiero po przekonaniu się, že | 

RZECZYWIŚCIE SĄ 

ś Nieprześcionione 
„TĘCZA” Kraków, Gzarnowiejska 72— 74. 
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lia zimowe wieczory i święfa 
piękne, ciekawe i tanie książki: 
Urodzony Jan Dęborog, poemat 

WŁ. Syrokomli z obrazkami Andriol- 
łego. Okładkę zdobił prof. F. Ruszczyc. 

Zł. — gr. 80. 
Najpiękniejsze bajki polskie 

A. j. Glińskiego. Obrazki i okładka 
J. Hoppena. ZŁ 1 
Gawędy i piosenki Wł. Syrokomli 
z rysunkami J. Hoppena. Zł. 1.— 

Ci co wpłacą na poczcie na ra- 
chunek Zygmunta Nagrodzkiego w P. 
K. O. Nr. 80.224 Zł.3 i nadeślą swój 
adres, otrzymają wszystkie 3 ksią- 
żeczki bez Żadnej więcej dopłaty za 
przesyłkę pocztową. 

Ci zaś, którzy znajdą więcej ama- 
torów pięknych czytanek i wpłacą ha 
poczcie należność odrazu za 10 ksią- 
żeczek (po kilka każdej) nietylko nie 
poniosą żadnych kosztów przesyłki 
lecz jeszcze otrzymają jedenastą ksią- 
żeczkę bezpłatnie. 

Adres wydawcy: 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna Nr. Il-a, 
Skład maszyn rolniczych. © - 8685 

© 
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oznak życzliwego stosunku względem 
młodych wykonawców. 

Już sama obfitość programu mo- 
gła być wymownem Świadectwem in- 
tensywnej pracy uczących się oraz 
ich kierowników, a wykonanie, zawsze 
poprawne, a często i znacznie wyższe 
ponad zwykły stopień, wymagany od 
gry uczniowskiej, było dowodem wy- 
raźnym umiejętności celowego rozwi- 
jania przez zespół pedagogiczny — ро- 
wierzonych mu adeptów o bardzo 
rozmaitej skali wrodzonych uzdolnień. 

Wobec tak dużej ilości uczestni: 
ków, niepodobna wyszczególnić wszy- 
stkich, zasługujących na wyróżnienie. 
Oczywiście, dział fortepianowy był 
najbogaciej ilościowo i „jakościowo 
przedstawiony, mogąc wykazać nawet 
jednostki wybitnie utalentowane. 
Wszakże i klasy instrumentów orkie- 
strowych, zwłaszcza dętych, jako też 
i klasy śpiewu solowego zaprezento- 
wały się z powodzeniem. Można 
szczerze stwierdzić, że żaden numer 
programu nie zawiódł słusznych wy- 
magań, przystosowanych do rozmai- 
tego stopnia uzdolnień i dojrzałości 
poszczególnych wykonawców. 

Miarą wartości wieczora może słu- 
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NA ŚWIĘTA polecamy 
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Przez cały rok otwarte 
pensjonaty. 

Sezon jesienny. Sezon zimowy 
ZAKOPANE 

Trzy pierwszorzędne pensjonaty, 
położone obok siebie, a to: 

„„Warszawianka* (centralne 
ogrzewanie), „Mazowsze* 
i,„Konstantynėwka“, 
Własny park. 78 pokoi na osób 

106 

'JAREMCZĘ 
Pensjonat „Lwigród*, komfort, 
42 pokoje naó0 osób, własne 

garaże na auta. 
Zamówienia adresować należy 

RZ do zarządów pensjonatów. 
9 < МОН WZA WEJ ЧЕ WY RORY WEW WY WAY WY 

TAKSOWKĄ 142 
jest wygodna i elegancka. Zamówienia 
na dalsze podróże przyjmuje tel. 375, 
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telef. 5-44, 14-95. 

  

  

   
    
   
    

   

   

  

żyć obecność mistrza Śliwińskiego, 
który nie tylko zaszczycił wieczór — 
od pierwszej sztuki aż do końca prze- 
szło trzech i pół godzinnego progra- 
mu-lecz z wielkiem uznaniem przyj- 
mował wszystkie produkcje, nie szczę- 
dząc pochwał, szczególnie zaznaczą- 
jąc niezwykłe zalety kierownictwa klas 
fortepianu. 

Korzystając ze sposobności, zwi%- 
cam uwagę na mający się odbyć 
styczniu koncert symfoniczny na cześć 
Schuberta, na którym wystąpią cel- 
niejsi uczniowie oraz Orkiestra ucz- 
niowska Konserwatorjum, pod batutą 
dyrektora Wyleżyńskiego, 

Nasi miłośnicy muzyki, odwiedza- 
jąc koncert, będą mogli oprócz przy* 
jemności estetycznej wyświadczyć do- 
bry uczynek, gdyż dochód czysty 
przeznaczony na zasilenie skromnej 
kasy Bratniej Pomocy Konserwatorium 
Muzycznego. г 

Michal Józefowicz. 
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Bože Narodzenie 

NA ZAMARZNIĘTEJ RZECE LOD CIENKI I SZKLISTY. 

i ŚWIEŻY ŚNIEG WILGOTNY POD LEŚNĄ CHOINĄ: 

ZIMOWY ZMIERZCH ZASTYGŁY W' CIEMNE AMETYSTY. 

KTÓREMI ŚNIADE CHMURY NAD HORYZONT SPŁYNĄ. 

ŚWIAT JEST BIAŁY, TAJEMNY, JAK GŁĘBIA, JAK STUDNIA. 

NIEPRZENIKNIONE NIEBO, NIBY PERŁA DROGA. . 

NADCHODZI ZNOWU DZIEŃ DWUDZIESTY CZWARTY GRUDNIA 

TAJEMNICZY, ŚWIĘCONY DZIEŃ NARODZIN BOGA. 

NA ZAMARZNIĘTEJ RZECE LÓD CIENKĄ I SZKLISTY. 

NIM GWIAZDA PIERWSZA BŁYŚNIE NAD TAFLĄ SPOISTĄ, 

NIEZNACZNIE SKRZYPNĄ WROTA UBOGIEJ STAJENKI, 

SKĄD PIERWSZE SKRY BOSKOŚCI NA ZIEMIĘ WYTRYSNĄ. 

ŚNIEG SIĘ W CHROPAWE ŚCIANY MIĘKKĄ WARSTWĄ WTOCZYŁ; 

| ZATKAŁ WSZYSTKIE SZPARY OD WIATRÓW PRZYDROŻNYCH; 

OTWORZYŁA JAŁOSZKA SWE WILGOTNE OCZY, 

I BEKNĄŁ MŁODYCH KOZLĄT ZASTĘP CZWORONOŻNY. 

TĘTNIĄCA ZNOWU WIARA, KRWI ŻYWEJ POSOKA, 

BARWI MROK POWSZEDNIOŚCI, WZNAWIA CUDU CHWILE. 

NA DWORZE MROŹNE WIATRY WYCIA WIŁKÓW WLOKĄ. 

W UBOGIEJ STAJENCE PRZYTULNIE I MILE. 

CZAS ŚPIEWAC RADOSNE KOLENDUWE PIOSENKI. 
ŁZY ZASTYGAJĄ W KRUSZEC W LŚNIENIU ŁASKI BOŻEJ; 
OTWARTO JUż NAOŚCIEŻ DRZWI BIEDNEJ STAJENKI, 

| CHRYSTUS ZŁOTYM KLUCZEM DUSZE WAM OTWORZY. 

NIEŚCIE JE DZIŚ NA TACY BŁĘDNEGO ISTNIENIA. 

JAK ONGIŚ DARY KRÓLÓW: KADZIDŁO I ZŁOTO. 

CZAS IDZIE KROKIEM RÓWNYM: ŚWIAT SIĘ TOCZY, ZMIENIA, 

LECZ TAJEMNICA BĘDZIE NIEZMIENNĄ TĘSKNOTĄ. 

ŚNIEŻNE ŁĄKI I POLA, PERŁOWE NIEBIOSA — 

WSZAK BóG SIĘ DZISIAJ RODZI, PEŁEN PRZEBACZENIA! 

NIECH I NA WAS OŻYWCZA SPADNIE BOSKA ROSA. 

NIECH SPŁYNIE STRUMIEŃ ŚWIATŁA, DAR ROZPROMIENIENIA. 

BO OTO JESZCZE JEDEN DWUDZIESTY CZWARTY GRUDNIA. 

ŻAR TRADYCJI SIĘ W SERCACH POWOLI ROZNIECA. 

I NIBY NIESPODZIANY CIEPŁY WIATR Z POŁUDNIA, 

WZRUSZA LÓD CIENKI, SZKLISTY NA ZMARZNIĘTEJ RZECE. 

W NOC JEDYNĄ, DO BOGA, CO W CHWALE ŻYWIOŁÓW 

PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT W UBÓSTWIE CICHY I NIEZNANY, || 

SPIESZY WSZYSTKO: PRZY ŻŁOBKU STANĘŁO POSPÓŁU, | „ 

BY WIELBIĆ TAJEMNICĘ I PANA NAD PANY. й 

BŁYSNĘŁA GWIAZDA I ŚWIAT STANĄŁ W BIEGU; 

MISTYCZNA RADOŚĆ JĘŁA PRZYPŁYWAĆ ZDAŁEKA. 

OSTATNI PRZYSZEDŁ CZŁOWIEK; SĄ ŚLADY NA ŚNIEGU, 

A TAM W LICHEJ STAJENCE BÓG NA NIEGO CZEKA. 

JADWIGA WOKULSKA. 

rr iii ii a 

a Zamknięcie Ostrobramskiej ankiety „Słowa” 

Skoro tylko doszło do naszej wiado- 

mości, że magistrat nasz projektuje 

przebić nową ulicę, któraby, okrążając 

Ostrąbramę, „odciążyła* ją, biorąc na 

siebie cały ruch kołowy — pośpieszy- 

| lišmy, jeszcze w „Słowie* z dn. 29 li- 

  

stapada, zaprotestować przeciwko ta- 

kiej „przeróbce nadwerężającej sty- 

lowość niezmiernie charakterystycznej 

dzielnicy Ostrobramskiej. Chodziło nam 

też o tak pełny tradycyjnego uroku — 

„wjazd“ do Wilna przez Ostrąbramę. 

- Projekt cały był jeszcze mglisty. 

Mówiono o nim dużo w „sterach* ma- 

gistrackich lecz nikt niczego nie precy- 

zował — na własną rękę. Oglądano się 

przytem uporczywie na p. wiceprezy- 
denta miasta Czyża. 

To też pierwszym zaraz krokiem an 

kietowego wywiadowcy „Słowa” by- 
ło zasięgnięcie wiadomości z tego naj- 

kompetentniejszego źródła. Jakoż v0x 

populi była na właściwym tropie. Ini- 

cjatorem . „odciążenia* Ostrejbramy, 

skierowując cały przez nią ruch kołowy 

na nową uliczkę, przebitą ad hoc „tuż 

przy kościele św. Teresy" był p. wice- 

prezydent Czyż. ! 
Sprawa była już tak względnie da- 

leko posunięta, że projekt (w ogólnym 

zarysie) był przekazany magistrackiej 

komisji Architektoniczno - Urbanistycz- 

nej dla opracowania go wespół z Wy- 
działem Technicznym. Nowa uliczka, 

zniosłszy u swego wylotu na ulicę O- 

strobramską szpecącą tę uliczkę kamie 
niczkę w stylu bizantyjskim, wychodzi- 
aby na placyk będący przedłużeniem 
"ulicy Bazyljańskiej. ; 

Do rzeczonej komisji należą, oprócz 
kilku jeszcze osób, profesorowie: Ferd. 
Ruszczyc i dziekan Wydziału Sztuk Pię 
knych, J. Kłos Zwróciliśmy się do nich 
z prośbą o wyrażenie swej opinii. Oka- 

zało się, że obaj jeszcze nie znają pro- 

jektu p. wiceprezydenta Czyża, lub, że 

nie zdążyli jeszcze z nim się zapoznać. 

Tedy prof. Ruszczyc wolał, narazie, 
nie ujmować swej Opinji w stanowcze 

twierdzenie, natomiast prof. Kłos Oš- 

wiadczył się za zamknięciem Ostrej- 

, bramy dla wszelkiego ruchu kołowego 
(ze względu na wstrząsy bardzo szko- 
dliwe, jakoby, dla „źle zbudowanej” Ka 
plicy Ostrobramskiej. Natomiast co do 
kierunku, w jakimby miała być przepro 
wadzona ewentualna ulica nowa, to 

wskazywał prof. Kłos na kierunek nie 

w lewo lecz w prawo.. Prof. Ruszczyc 

też wspominał o pasażu byłego Grand 

Hotelu. Red. Cz. Jankowski wskaże wy- 

raźnie na ulicę Hetmańską i dalsze jej 

przedłużenie via Bosaki, Hale Targowe, 

i b. ulicę Sadową, jako na kierunek, w 

którymby iść miała ulica „odciąžająca“ 

Ostrąbramę z ruchu ciężarowego. — 

Udzielili nam uprzejmie opinji swo- 

jej: JE ks. biskup Michalkiewicz i ks. 

Zawadzki, prob. ostrobramski. Za- 

równo ks. biskup jak ks. Zawadzki oś- 

wiadczyli się przeciwko przebijaniu 

nowej. ulicy w lewo tuż przed frontem 

kościoła św. Teresy, choćby już z tego 

względu, że przez p. wiceprezydenta 

dla ruchu ciężarowego z kolei i na ko- 
lej, czy też poprzestać na obecnej cia- 
snocie i przetłoczeniu ulic np. Zawalnej 
lub Rudnickiej — ale, ca do nietykalno= 
ści placyku przed kościołem św. Teresy 
chyba już dwóch zdań być nie może? 
Podobnie też co do przejazdu osobowe 
go pod arkadą Kaplicy Ostrobramskiej 
oraz ulicą od arkady da kościoła św. 
Teresy. Ten „wjazd do Wilna*, opro- 
mieniony odwieczną tradycją oraz nie- 
mniej tradycyjnym kultem i pietyzmem 
dla cudami słynącej Patronki Wilna — 
musi pozostąć nietkniętym! Przynaj- 
mniej jak długo stać będzie Wilno Wil- 
nem na odwiecznych fundamentach 
swoich. : 

Quod erat demonstrandum. Co było 
do dowiedzenia. Ё 

Уч 

L 

Ból kafolicyzmu 
Artykuł mój „Ból Berezwecza ', roz- 

taczający przed oczami czytelników 

wspomnienia z niedalekiej. przeszłości 

b tem jaw to w 1923, rządy Ch -Pia- 

st., depcząc legat Korsakowski, dep- 

tały ideę przewodnią naszego kraju —. 

poruszył opinię. Odwiedzają mnie lu- 

dzie i otrzymuję listy, zaś wszystko ra- 

zem skarży się na błędy popełniane w 

zdtaniu naszej państwowości. Z tych 
skarg, uderzających w znacznie silniej- 

szy akord, niż jedynie ból Berezwecza, 

powstaje mój artykuł, który bez prze- 

sady nazwać wypada mi „Bólem kato- 

licyzmu*. 

I niech to czytelnika nie dziwi, iż 

mówiąc słowami Żeromskiego „krew 

ma pod siekierą* w!uśmie ta grupa 

polityczna, która się mianuje i chrze- 
ścijańską i narodową, gdyż, jak słusz- 

nie ktoś w swoim czasie powiedział, 

w Polsce mniejszą szkodę wyrządziły 

hulanki, kobiety i karty niż głupota 

i bezmyślność. W tej głupocie bowiem 

i jałowości myśli trzeba szukać „bólu” 

naszego kraju. 
Katolicyzm tak ściśle zazębia się u 

nas z polskością, iż dotychczas razem 

stanowią jedyny motor duchowy, wy- 

taczający krew ofiarną — a przeto o- 

mawianie bólu katolicyzmu stanowi 

zarazem pogłębianie naszej państwo- 

wej racji stanu w tym kraju. Rozejrzmy 

się, chociażby pobieżnie, w dziejach 

jednej Dzisnieńszczyzny, co nam ona 

w sukcesji państwowej zostawiła. 

W. Dziśnie, w 1630 r. Krzysztof 

Malchiewicz -Chełchowski Wojewoda 
Połocki osadza zakon Franciszkanów, 

którzy w. .1773 r. wznoszą kościół pod 
wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
N:;*M..P: ` 

W Drui w 1646 r. Lew Kazimierz 
Sapieha funduje kościół pod wezwa- 

niem,św. Trójcy i trzy kaplice, pozatem 
okazałą bożnicę żydowską, jedną ze 

znaczniejszych na Litwie. W 1706 r. 
Piotr Kaczanowski sprowadza zakon 

Dominikanów. ' 
'М Момут Pohoście w 1393 r. Lew 

Sapieha wznosi kościół pod wezw. św. 

Trójcy. W późniejszych czasach z fun- 
dacji rodziny Szumanów powstaje ka- 

plica w Stefanowie, jako też z funda- 

cji Konoplańskich w Zaborzu. 

«/W Ikaźni wznosi kościół Wojewoda 
Podłaski Iwan Siemionowicz ks. Proń- 
ski, Zaś Jan Stanisław Sapieha w 1627 

r. fynduje cerkiew. Lew Sapieha Kan-' 
olefz'W. Ks. Litewskiego, ,„powodowa- 

ny gorliwością o rozkrzewienie wiary, 
chcąc podnieść z ruin świątynie rzym. 

katolickie w swoich dziedzi cznych do 
brach Ikaźni i Pahoście dobrowolnym 
listem i wieczystym zapisem w roku 

1596 maja 26 dn. wydanym w Warsza- 

wie rzeczone kościoły zaopatrzył w 

fundusze. Oprócz główniejszych resta- 

uracyj nie zapomniał książę o oświece 

niu ludu oraz o cierpiącej ludności wkła 

dając na plebana obowiązek zaspaka- 

jania potrzeb szkoły i szpitala”. W tym 

celu zostają nadane folwarki Ikaźni 

Książopol włok 5 przy tem wioskę Cie- 

leniczę Rentowicze. „Uwolniwszy tym 

wieczystym zapisem fundator siebie i 

następców przelał je wieczyście na ka- 

pitułę kościoła Św. Stanisława i Jezu- 

itów Wileńskich. Roku 1596 Juni 16 d. 

takowy akt wniesiony został do akt 
grodzkich trybunału Wileńskiego i za- 
twierdzony przez Króla Zygmunta III“. 

W jodach około 1754 r. Ignacy 

Czyża miano burzyć mury poklasztor- a 227272722—22——2———572727————————————————————————0 
ne Karmelickie i niszczyć były Karmeli- 

cki ogród. Z duchowieństwa prawosła- 

wnego o. Sawacjusz w bardzo ładny 

sposób bronił tradycji przejazdu pod 

Kaplicą Ostrobramską. 
Ani jeden — oprócz prof. Kłosa — 

głos nie podniósł się ża wstrzymaniem 

wszelkiego przejazdu przez Ostrąbra- 

mę. Przeciwnie, wszyscy, którzy łaska- 

wie wzięli udział w naszej ankiecie ob- 

stawali jaknajgoręcej za wolnym i peł- 

nym (jak dotychczas!) ruchem osobo- 

wym  pojazdowym 1 samochodowyni 

przez Ostrąbramę. Mogłaby być zam- 

knięta jedynie dla ruchu ciężarowego. 

Powinna być dla ruchu ciężarowego 

mknięta. : > 

еа Prof. Ludomir Ślendziński uważa, 

że dla owego ruchu ciężarowego nie 

trzeba zgoła tworzyć żadnej nowej ar- 

terji, żadnej nowej ulicy. Wystarcza, 

jak dotąd wystarczały: Rudnicka, Koń- 

ska, Subocz. A już co do przebijania 

nowej ulicy w lewo u frontu kościoła 

św. Teresy, to prof. Ślendziński oświa- 

dczył kategorycznie: : 

— Nawet nie wyobrażam sobie no- 

wej uliczki w tem miejscu. Dzielnica 

Ostrobramska ma pełny uroku swoisty 

charakter i należy dbać o jego zacho- 
wanie! Dóm o bizantyjskiej fasadzie 

szpeci ją? Oczywiście. Lecz cóż łat- 
wiejszego jak tę fasadę przerobić. Ko- 
sztowałoby w każdym razie o wiele, 
wiele mniej niż... tworzenie nowej uli- 
cy. W dodatku, mojem zdaniem, zupeł- 
nie zbytecznej. 

Oto niejako ułtima Thule naszej an- 
kiety. Może być różnica zdań, co do 
tego czy należy tworzyć nową arterję 

  
  

FRONTON KOŚCIOŁA ŚW. TERESY. 

Łopaciński pis arz litewski wraz z żo- 

ną Judytą z Prozorów fundują cerkiew 

i drugą w nowozałożonym przez sie- 

bie folwarku Judycynie, przyznając dla 

nich pewną ilość gruntów i lasów. Syn 

zaś Ignacego — Józef Łopaciński ro- 

tmistrz kawalerji narodowej w maj. 

swym Borodziwiczach funduje kościół 

pod wezwaniem Św. Józefa. 

W Hermanowiczach Ignacy Szyryp 

około 1800 r. muruje kościół pod wezw., 

Przemienienia Pańskiego z dwupiętro- 

wym klasztorem i nadaje mu folwark 

300 dziesięcinowy, a syn Ignacego Ju- 

styn Szyryn podkomorzy  Dziśnieński 

tunduje po drugiej stronie Dzisienki ka- 

plicę pod wezwaniem Ś. Ś. Piotra i Pa- 
wła. ь 

W  Nowo-Szarkowszczyžnie w 

1776 r. Jan Nikodem Lopacinski staro- 

sta Mścisławski wznosi drewnianą cer- 

kiew, uposażając ją 8.000 zł. opartych 

na m-ku z oprocentowaniem na 50% 

rocznie, nadto ofiarowuje 15 i pół dz 

ziemi. 

W Staro-Szarkowszczyźnie w 1639 

r. Lew Sapieha funduje cerkiew, która 

odnowioną zostaje w 1839 r. przez Ber- 

narda Fiodorowicza i uposażona  za- 

ściankiem Tyszkowo. Szarkowszczy- 

zna dwór ma kaplicę fundowaną oko- 

ło 1770 r. przez Jana Nikodema Łopa- 

cińskiego. 

W Mosarzu w 1792 r. Robert i An- 

na z Platerów Brzostowscy Kasztela- 

nostwo Połaccy wznoszą okazały mu 

rowany kościół pod wezw. Św. Anny. 

W Miorach w 1641 r. Sebastjan 

Światopełk Mirski Sędzia Brasławski 

buduje kościół pad wezw. Wniebowzię- 

cia N. M. P. 

W Łużkach w 1744 r. Walerjan Ża- 

ba Kasztelan Połocki funduje kościół 
pod wezw. Św. Michała i wznosi kolle- 

gjum O. O. Pijarów. 

W Duksztach w 1601 r. Tomasz i 

Jan Dusiaccy — Rudominowie wzno- 

szą kościół. 

Z tej sukcesji dziejowej uderza nas 

wysoki humanitaryzm połączony z sze- 
roko traktowaną tolerancją religijną, 

które razem tworzyły system walki kul- 

tury łacińskiej zachodu: z kulturą bi- 

zantyjską wschodu, zjednywując w re- 

zultacie dla naszej państwowości sze- 

regi obywateli. Moskwa wybornie się 

orjentuje na czem przewaga nasza po- 

lega, stale z zaciętością ją zwalcza wy- 

mierzając+ po'* rozbiorach * najsilniej- 

szy. atąk w katolicyzm, w nim bowiem 
widziała swego przyrodzonego wroga. 

Katolicyzm wreszcie jest tą zbroją, któ- 

ra, chroniąc nasz duch przed zagładą 

przez lata niewoli, daje nam moc da 

przelania krwi w wojnie z bolszewika- 

mi. W polskim dorobku państwowym 

naszego kraju wszystkie walory biorą 
swój początek ze świata duchowego— 

nic z materjalizmu. : 

Ta tež, opierając naszą rację stanu 

na świadomości historycznej musimy 

stwierdzić, iż jesteśmy w tym punkcie 

miejsca i czasu, gdzie dwie kultury, 

walczące od wieków, spotkały się w 
chwili dla jednej z nich przełomowej 

— załamania się podstaw jej przyro- 

dzonej psychologji  materjalistycznej. 
W takiej chwili skupienie wszystkich 

sił w potędze ducha jedynie przynieść 

może zwycięstwo. 

My tymczasem zrobiliśmy wszystko 

aby ducha tego zabić i przytłumić — 
czyniąc to w imię przesadnego pozyty- 

wizmu niemającego w kraju naszym je- 

szcze żadnych trwałych.podstaw. Przez 

zdeptanie legatu Korsakówskiego zada 

liśmy cios historycznym ideałam,.któ- 

re ludność katolicką z państwowoś- 

cią polską wiązały. Cały szereg fak- 

tów, który następnie w Dziśnieńszczyź- 

nie miał miejsce — to nieświadome a 

bezmyślne zniechęcanie. ludńości kato- 

lickiej do rządów polskich. A więc nie- 

fortunnej pamięci wystąpienia ks. Bo- 

rodzicza w Leonpolszczyźnie, jak ró- 

wnież nie tak dawne wystąpienie ks. 

prefekta Głębockiego w sprawie resty- 
tucji legatu Mamajskiego. Zgodne potę 

pienie nietaktu tych księży przez po- 

ważną opinję — nie usuwa jednak zła 

tkwiącego w zarodku mylnie dla kraju 

naszego zastosowanej koncepcji pań- 

stwowej. : 
Nikt z ludzi czerpiących wskazówki 

dla naszego kraju z historji wieków u- 

biegłych nie stawia przeszkod tworze- 

niu się kultury białoruskiej — jednak 

roz grywka z odwiecznym wrogiem 

jest zbyt bliską, a znów zbyt długiego 

czasu wymaga stworzenie kultury bia- 

łoruskiej abyśmy ją za podstawę kon- 

cepcji dzisiejszej brać mogli. | 

Przeszłość nasza daje nam tyle do- 

świadczeń. i wskazówek wyprobowanej 

etyki chrześcijańskiej w stosunku do c: 

innych wyznań, iż na tej drodze nie.po- 
winniśmy natrafić na wątpliwości. Ko< 

ściół zaś Katolicki, który wykazał tyle 

nieulękłej dumy w poddawaniu się prze 

śladowaniom zaborców, musi okazać 

tyleż pokory w rozkazywaniu, a będąc 

„pionem nieznoszącym odchylenia'— 

musi być w swej postawie zrozumia- 
łym. Wychodząc z tego założenia, to- 

lerowanie w naszym kraju katolicyzmu 

upodobniającega się zewnętrznemi 0z- 

nakami do prawosławia - jest niedopu- 

szczalne. Dość jest odwiedzić Druję i 

porozmawiać z ludnością 

katolicką, aby stwierdzić tę dezorjenta 

cję wiary u ludu, którą powodują księ- 
ża Abrentowicz i Hermanowicz hodu- 

jący brody w klasztorze ' Marjanów. 

Najnaiwniej opowiadano mi tam, iż ks. 

Abrentowicza już wyznaczono na bi- 

skupa do Mandżurji gdyż „dosyć ad- 
hadawau baradu — a Hermanowicz ja- 

szczo nie*. W tym chaosie, który się 
tworzy w Dzišnienszczyžnie zatraca 

swą niezachwianą siłę katolicyzmu nie 

tylko w umysłach ludności chłopskiej, 
ale i inteligenckiej. 

Szablonowe, a tak wygodne dla na- 

szej bezmyślności zwalanie winy za 

wszystko co się u nas dzieje na wro- 

gów Kościoła, już dziś nikogo nie za- 

spokoi. Przykładów mamy dosyć i miej 

my odwagę uderzyć się w piersi jednym 

wspólnym akordem: „nostra culpa!'* 

Ponieważ zaś ból rzesż katolickich 
roztaczam w chwili gdy Bóg się rodzi 
— a moc truchleje, mam niezłomną na- 

dzieję zwycięstwa ducha, którego nam 
przodkowie w ideach swych przekaza- 
li. 

Michał Obiezierski. 

P.S. Już po napisaniu mega arty- 
kułu otrzymałem list z Dzisnieńszcz. 
z którego wyjątki pozwolę sobie.przyto 
czyć jako nader charakterystyczne. 
Autor tego listu między innemi pisze: 

„Dziwnym zbiegiem okoliczności; czyta- 
jąc artykuł Pana otrzymałem odezwę Komi- 

tetu Głębockiego dla uczczenia 10-lecia nie- 
podległości. Komitet z p. Starostą Jankow- 

skim jako prezesem wzywa nas, abyśmy 
składali swoje pieniężne ofiary na budowę 

szkoły rzemieślniczej w Głębokiem. Otóż po- 

wstaje we mnie wąpliwość, kto mi zarę- 

czy że ofiara. dziś złożona na szkołę rze- 
mieślniczą nie będzie tak samo sponiewiera- 
na jak ofiara Korsaka? Czy można zagrze- 
wać ducha ofiarności w imię dziesięciolet- 
niej tradycji — a zabijać tradycję wieków? 

Jeżeli spojrzeć na poruszony przez Komitet 

projekt budowy szkoły praktycznie —to czyż 

nie lepiej oddać klasztor  Berezwecki czy 

Karmelicki O.O. Salezjanom z Rożanego Sto- 
ku, aby poprowadzili szkołę rzemieślniczą— , 

co jest ich specjalnością... Przypominam so- 

„bie jakie to przykre wrażenie sprawiało kwa- 

terowanłe żołnierzy w klasztorze na Jasnej 
Górze lub na Wawelu. Żołnierz zawsze jest 

żołnierzem, czy to będzie — polski, austrja- 
cki, czy rosyjski. Pada niebaczne słowo, któ- 
re nie razi koszar, a które profanuje mury 

kościelme. Nie trzeba swego polskiego żołnie- 

rza narażać, a szczególniej w naszym tak 
jeszcze ciemnym kraju. Budujemy starostwa 

w.Postawach — Brasławiu. Czemu nie budu- 

jemy w Głębokiem — przecież tak samo sie- 

dzimy w „cudzym gmachu”. M, O. 

W 

Boże Narodzenie W Rzymie 

Boże Narodzenie najwspanialej wy 

pada w Rzymie. Na mszę do kościoła 

Świętej Marji Większej; jest to jedna ж 

najwspanialszych siedmiu bazylik rzy- 

mskich. Kościół ten posiada skarb nad 

skarby — Żłob.ek ze stajenki Betleje- 

mskiej, w którym Dzieciątko Przenaj- 

świętsze było najpierw złożone.  Żło- 

bek ów stanowią szczątki, spróchnia- 

łego drzewa; zamknięte w kryształo- 

wem pokryciu, a umieszczone w zaglę- 

bieniu kaplicy, zwanej kaplicą Żłób- 

ka. Najświętszą relikwię kapłani po 

mszy obnoszą dookoła świątyni w. u- 

roczystej procesji; następnie stawiają 

w. innej kaplicy za kratami, gdzie przez 

święta Bożego Narodzenia pozostaje. 

Potem tłumy śpieszą do bazyliki 

św. Piotra, gdzie z największym prze- | 

pychem o świcie sam Papież odprawia 

mszę świętą. - 3 

Każdy Włoch: uważa za swój obo- 

wiązek odwiedzić kościół Ara Celia dla 

zobaczenia jasełek. Składa je grupa 

figur ewangelicznych — , więc Dzie- 

ciątko Jezus w żłobie i w pieluszkach 

naszywanych. perłami i klejnotami; fi- 

gurę tę przywieziono kiedyś z Jerozo- 

limy, wyrzeźbiona jest z drzewa z gó- 

ry Oliwnej, a podobno przez św. Łu- 

kasza pomalowana; następnie N. Pan- 

na Marja, święty Józef i trzech paste- 

rzy. 
Naświełż panna w bogatej ma- 

terjalnej sukni, z pierścionkami na pal- 

cach i wielkiemi brylantowemi kolczy 

kami w uszach razi oko nasze swym 

strojem. Ale Włoch przyzwyczaił się 

do tego. widoku i dziwiłby się „bardzo 

gdyby kto coś z ozdobnego stroju Mat- 

ki Boskiej ujął, lub zamienił. Włosi 

bardzo lubią jasełka, które tu są znane 

od niepamiętnych lat nie tylko w ko- 

ściołach, ale i w każdym domu. 

KTM 
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ODBUDOWANA ŚWIĄTYNIA 
Wesel się i raduj, Izraelu! Od- 

jął Pan sąd nad tobą i odwrócił 
nieprzyjacioły twoje. Krółem izra- 
elskim Pan wpośrodku ludzi, nie 
będziesz się bać więcej. 

Sotonjasz, 

l znowu, jak za.czasów opisa- 
nych w Księdze Królów, mieszka- 
li pewni w swoich siedzibach Ju- 
da i Izrael, każdy w cieniu swo- 
jej winnicy i swego drzewa figo- 
wego, od Dan aż do Beer - Szewa. 

Dwudziesto - kilkoletni świeżo u- 
pieczony „doktór* filozofji czy jurys- 
prudencji uniwersytetu wiedeńskiego, 
Fryderyk Lówenberg, siedział pewnego 
wieczora — było to na lat kilkanaście 
przed wojną wszechświatową — w je- 
dnej ze Starych, przemiłych kawiarni 
wiedeńskich... i melancholizował. 

Żydem był —i całkiem samotnym 
na świecie, z którym go nic nie wiąza- 
ło. Pomimo młodego wieku, syt był ży- 
cia. Obmierziła mu życie przedewszyst 
kiem — niedola żydowska. A nie był 
bynajmniej żydowskim nacjonalistą w 
żadnem teraźniejszem rozumieniu. Zwła 
szcza sjonizm był dla niego martwą li- 
terą. 

— Nic niemam wspólnego z Pale- 
styną. Nigdy tam nie byłem. Wcale 
mnie ona nie obchodzi. Moi przodkowie 
opuścili ją przed ośmnastu wiekami. 
Czego mam tam szukać? Sądzę, że tyl- 
ko antysemici mogą twierdzić, że Pale- 
styna jest naszą ojczyzną. 

Tak się wyrażał. * 
I oto pewnego dnia traf go zbliża 

do jakiegoś n'eskończenie bogatego dzi 
waka - mizantropa, zamerykanizowa- 
nego Niemca nazwiskiem Kingscourt, 
który nabył gdzieś odludną i bezludną 

wysepkę na oceanie Spokojnym 
i w luksusowej przebywa tam rezyden- 
cji mając przy sobie tylko wiernego 
murzyna i oddanego mu na śmierć i 
życie Tahityjczyka. Wdała mu się ato 
li ta kompanja niewystarczającą. Przy- 
jechał do Europy zwerbować kogoś, 
któryby był gotów dzielić z nim do koń 
ca życia absolutną samotnię, odciętą 

° ой świata, nie dał mu zapomnieć ludz- 
kiej mowy — i, gdy umrze, oczy mu 
zamknął. 

Lówenberg zgłasza się na takiego 
towarzysza. Układ staje. Obaj odpły- 
wają na jachcie Kingscourt'a z Trie- 
stu... w daleki, daleki świat. 

Co ja to łaskawym państwu opo- 
wiadam? Introdukcję do jakiejś powie- 
ści a la „Hrabia de Monte Cristo*? 

Bynajmniej, bynajmniej!.. Niedaw- 
no temu nadesłała mi znana warszaw- 
ska księgarnia nakładowa M. I. Freid 
i Sp. z ulicy Rymarskiej świeżo (z da- 
tą na okładce już 1929 roku) wydany 
przekład głośnej powieści niemieckiej 
„Ałtneuland” napisanej przez Te 
odora Herzla, syna twórcy i apostoła 
sjonizmu. Tak się właśnie ta słynna 
powieść rozpoczyna — i bynajmniej 
nie rozgrywa się na odludnej i bezlud- 
nej wyspie dziwaka -, mizantropa. 

Jeśli wola, proszę bowiem cierpli- 
wie posłuchać dalej. 

* * * 

Po drodze zawija jacht Kingscourta 
do Jaffy i obaj podróżnicy — przez 
ciekawość — poświęcają dni kilka ro- 
zejrzeniu się po Palestynie. Uderza ich 
skrajne odziczenie krainy niegdyś mle- 
kiem i miodem płynącej. Piaski, bagna, 
chude role, pustkowia, ludność po ara- 
bskich wioskach o zbójeckim wyglą- 
dzie... W Jerozolimie przy Murze Pła- 
czu natrętni żebracy ofiarowują się za 
kilka groszy szlochać i jęczeć... 

—Widzi pan, panie Kingscourt, — 
powiada Lówenberg — zginęliśmy, my 
Żydzi, bezpowrotnie. Z Państwa Ży- 
dowskiego nie pozostało nam nic wię- 
cej prócz kawałka muru Świątyni... 

W ostatnich dniach grudnia 1902 
roku jacht unoszący obu podróżników 
ku dobrowolnej rozłące z całym świa- 

„ tem, minąwszy Port - Said i szluzy Ka- 
nału Suezkiego — wypłynął na Morze 

Czerwone. 
I — i minęło bitych dwadzieścia lat. 

W ciągu tych lat dwudziestu wieść 

żadna nie przeniknęła ze świata do oce- 

anowej pustelni Kingscourt'a i jego to- 

warzysza. Byli w najpełniejszem rozu- 

mieniu słowa: odcięci od świata. Nie 

wiedzieli — i nie chcieli wiedzieć — 

co się „na świecie” dzieje. Siedmio- 

milowemi krokami posunął się naprzód 

wiek XX-ty ery Chrystusowej; wojna 

wszechświatowa _przeobraziła ludy i 

kraje. Obaj eremici na bezludnej wyspie 

nie wiedzieli nic o tem. Trwali i trwa- 

li w swej pogardzie — dła reszty ludz- 

kości. ; 
Aż raz... jakiś prow jant zawinęty 

w gazetę zdołał niebacznie prze- 
dostać się do pustelni obu mizantro- 

pów. Wystarczyło! Niewytrzymali dłu- 

żej bez:„wieści ze świata ''... 

Г о'ю — równo po dwudziestu la- 

tach pustelniczego żywota — płyną 

znów do Europy v.ia « Suez zobaczyć: 

co się tam dzieje na świecie wysadzo- 

nym z posad przez niebywały wstrząs 

niebywałej «wojny. 
I znowu, jak przed wielu łaty, za- 

wijają po drodze do portu w Jaffie. 

Wielkie bogi! Co się stało?. Co jest? 

Mało oczy przecierać. Toż zmysły moż 

na postradać. Na szczęście zaraz w Jai- 

fie spotyka Lówenberg pewnego. Da- 

widka Littwaka, którego w Wiedniu 

uratował z ostatniej nędzy, i który oto 
jest w Nowej Palestynie jednym z naj- 

bardziej poważanych notablów. Dawid 

Littwak rzuca. się w objęcia swego do- 

broczyńcy. Obaj podróżnicy pozostają 

w Palestynie na czas nieograniczony 

dopóki im jej całej nie pokaże najlep- 

szy z przewodników Dawid Littwak. 

A cóż to za morze niespodzianek i 

zdumień! Cóż to za osobliwość nad o0- 

MARZENIA I RZECZYWISTOŚĆ 
sobliwościami ta Nowa Palestyna! Cu- 
da! Cuda! 

Miejmy zaś na wzgłledzie, że rzecz 
się dzieje w roku 1923-cim to znaczy 
po „Deklaracji* Balfoura i przelaniu 
przez rząd angielski Mandatu Palestyń- 
skiego na naród żydowski. Już istnieje 
Erec Israejl - a autor powieści roztacza 
przed olśnionemi oczyma kingscour- 
ta i Lówenberga (a i oczywiście przed 
naszemi oczami!) obraz Palestyny, ja- 
ką ma się stać pod rządami 
żydowskiemi. 

Utopja? Nie. Rychlej ideał. 
Stąd właśnie interes, który powieść 

budzi; stąd waga jej wewnętrznej tre- 
ści — bez względu na tę lub awą tabu- 
łę. « 

Jak sobie Žydzi - sjonišci wyobraža 
ją: co stać się może z Palestyną po jej 

gruntownem zagospodarowaniu przez 

Naród Wybrany? A oto: į 
Naród żydowski, zawładnąwszy nie 

podzielnie Palestyną, i odb u dow a- 
wszy Świątynię Salo- 
mona, sam przeobrazi się w „Nowe 

społeczeństwo”. Będzie to „społecz- 

ność z bezgranicznym ideałem", bę- 

dzie to „nowa, szczęśliwa forma współ 

życia ludzkiego”. W promieniach „ide- 

ału sjonskiego* przeobrazi się Palesty- 

na w sui generis retortę, w któ- 

rej poprzetapiają się najlepsze, naj- 

szlachetniejsze organizacje duchowe 
międzynarodowe. Te pierwia- 

stki wejdą w skład Nowego Społeczeń- 
stwa (mającego oczywiście za podsta- 

wę, za jądro: samych Żydów). To Na- 
we Społeczeństwo zrealizuje najpierw 
w Palestynie, a potem na całym ziem- 
skim globie coś w rodzaju Królestwa 
Bożego na ziemi. 

Kingscourt i Lówenberg (i my z 

nimi) oglądają właśnie stawanie 
się w odzyskanej przez żydów Pale- 

stynie tego procesu ideowo - socjal- 

nego. Oglądają już (w źwierciadle u- 

topji) wiele z tego, co już dokonano. 
Dowieść _ Teodora Herzla (tytuł jej 
polski brzmi „U progu nowego życia.) 
bynajmniej nie pokazuje nam: do ko- 

nanego dzieła. Niema zamkniętych 

definitywnie horyzontów. Pokazuje jak 
się tworzy Nowe Społeczeństwo, któ- 

remu, jak się już podkreśliło wyżej, 

przyświeca „nieograniczony ideał". 
Zrobiono atoli już nie mało. 
Oto np. stoi już w Įerozolimie im- 

ponujący. monumentalny ' Pałac Poz 
koju, w którym odbywają się między- 

narodowe kongresy. Oto już istnieje 
Akademia Żydowska licząca, jak Fran- 
cuska, 40-tu członków. „Gdy otworzo- 

no ten instytut — pisze T. Herzl-—pier 
wsi jego członkowie rekrutowali się z 

pośród najróżnorodniejszych kultur, 
jednocząc sie na platformie. człowie- 

czeństwa. Ludzie wszyscy pozdrawiają 
siebie wzajemnie na ulicach Nowej |е- 

rozolimy: życzliwie, aczkolwiek jedni 

drugich nie rozumieją. Albowiem — 
pisze p. Herzl — sabat królował w 
sercach ludzkich“. 

Przedewszystkiem zaś oto ogląda- 

my odbudowaną Świątynię  Salomo- 
na. Opis jej na kartach powieści zbyt 

sumaryczny. Oczekuje się większego 
rozmachu u autora powieści... utopij- 

nej. Czytamy tylko a potężnej i wspa- 
niałej (nie wątpimy) budowli na słu- 
pach marmurowych — las słupów ze 
złotemi kapitelami! — budowli Iśnią- 
cej od białych i złotych barw... „W 

świąteczny wieczór piątkowy — czy- 

tamy — przekroczył Fryderyk Lówen- 

berg po raz pierwszy progi Świątyni 
Jerozolimskiej". W tem też miejscu 
oczekiwaliśmy najciekawszego opisu: 
ofiary całopalnej. Wiadomo przecie, 
że ostatnią ofiarę całopalną (zabija- 
nie zwierząt na ołtarzu) odświęcił na- 

ród żydowski w dniu zburzenia Świą- 

tyni Salomona przez Tytusa w samej 
Świątyni. Odtąd niewolno było czynić 
ofiar całopalnych po za nią. Nigdzie też 
na kuli ziemskiej nie zabito odtąd zwie 
rzęcia na ofiarę Jehowie. Pierwsza — 
po całych wiekach — ofiara całopalna 
w odbudowanej Świątyni! Co za obraz 
godny pióra autora „Quo Vadis?“! Nie 
pokusił się nań p. Teodor Herzl. Nawet 
nie napomknął jednem słowem. 

Krótko mówiąc: w Nowej Jerozoli- 
mie roztacza swoje panowanie „wielkie 
misterjum powszechnego pokoju Boże- 

go“... a co do położenia Nowej Pale- 

styny na ziemskim globie, to... 

— Ho! — powiada Dawid Littwak 

do swych towarzyszy wyciągając rękę 

przed siebie u szczytu góry Karmel i o- 

pisując ramieniem szeroki krąg — od 
czasu kiedy most kolejowy wybudowa- 
ny został na Bosforze, można niezmie- 
niając wagonu jechać do Jerozolimy z 
Petersburga, albo Odessy, z Berlina, 
albo z Wiednia, z Amsterdamu, z Ca- 

lais, z Madrytu, z Lizbony. Wszystkie 
wielkie pośpieszne pociągi europejskie 
mają połączenie z Jerozolimą; koleje 
zaś palestyńskie mają połączenie z E- 
giptem i Afryką Północną. 

— A..a, za przeproszeniem, Ara- 
bowie? Jakże z nimi? Mało się o nich 
jakby troszczył autor powieści — tylko 
z jej tła występuje wyniosła i szlachet- 
na postać jednego z najwybitniejszych 
działaczy i notablów arabskich. 

— Reszyd Bey... mój przyjaciel — 

prezentuje go nam Dawid Littwak. I 

w samej rzeczy przyjaźni tej dowodów 
mnóstwo rozsianych znajdziemy — po 
kartach powieści. Nawet gdzieś ów 

Reszyd Bey zahazardowuje wcale śmia- 
łe twierdzenie: „My mahometanie za- 
wsze .lepiej znosiliśmy się z Żydami 
niż chrześcijanie...'**) 

A... a co do Świętvch Miejsc? Jak- 

2 ZA Cytuję dosłownie. Przekład po- 
wieści pozostawia bardzo wiele do życzenia 
pod względem stylu ora” języka polskiego. 
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że więc? Pozostały na wieczne czasy 
w Państwie Żydowskiem? I Betleem 
i Nazaret i Góra Oliwna i Golgota i 
Grób Zbawiciela? 

Autor „Altneulandu* wielkich ce- 
remonij z kwestją tą nie robi. A właści 
wie niema tu dla niego żadnej kwe- 
stji. „Załatwienie kwestji Świętych 
Miejsc — pisze nie sprawiło żadnej 
trudności. Gdy powstał ruch sjonisty- 
czny, zdawało się wielu, żydom, że jest 
to kwestja nie do rozwiązania. A jed- 
nak przecie Święte Miejsca chrześcijan 
pozostawały od niepamiętnych czasów 

w posiadaniu nie-chrześcijan... W pań- 
stwie Nowego Społeczeństwa nie nale- 
żą dziś Miejsca Święte wyłącznie do 

nikogo, nie Są własnością tej lub owej 

ziemskiej władzy. Res sacrae — 

jak powiada prawo rzymskie — są 

ех ога 

  

commercium. A raczeį 
są na wieki wieczne wspólną własnoś- 
cią wszystkich wierzących. Niczyich 

to chyba uczuć religijnych nie obra- 

ża” 
Nie chodziło nam i nie chodzi o to 

czy na trzysta ośmdziesiątej którejś 

stronicy powieści wychodzi jaka Numa 

za Pompiljusza... Mniejsza nawet o to, 

że prezydentem Nowego Społeczeństwa 
wybrany zostaje — — 

Zamknijmy książkę. 
Z mirażów, któremi jakby parowa- 

ła ona na wszystkie strony, przenieś- 

my wzrok... ot, na tę plikę kilkunastu 

gazet najświeższych paryskich, ber- 

lińskich, wiedeńskich, rzuconych opo- 

dal na krzesło. 
Telegramy, korespondencje z Pale- 

styny. Nie z utopijnych czwartych wy- 

miarów jeno z pod ściśle określonej 

szerokości geograficznej i pod ścisłą 

datą kalendarzową niemal że wczoraj- 

szego dnia. 
* * * 

Jakże daleko odbiegały marzenia i 

miraże apoligety sjonizmu — od nie- 

ubłagalnej rzeczywistości! 

Robert Hammerling miał już w la- 

tach między 1870 a 1880 rokiem wizję 

Palestyny, co stała się suwerennem 

Państwem Żydowskiem. W jego wiel- 

kiej fantazji epickiej „Homunculus“ 

(czemuż jej niemam pod ręką — ai 

pobiec poszukać książki w której Z 

bibljotek nie mogę!) jest obraz, zapra” 

wiony ostrą satyrą bankructwa czysto- 

żydowskiej gospodarki we „wlasnem“ 

państwie. Lecz — nie przeciwstawiaj- 

my: utopję utopji! Dajmy pokój „wróż- 

bom* Hammerlinga.  Pozostańmy w 

sferze najrealniejszej rzeczywistości. 

Wrzenie dokoła rozgłośnego incy- 

dentu z „awanturą arabską" u Ściany 

Płaczu w Jerozolimie nie ustaje. Prze- 

ciwnie nigdy jeszcze stosunki żydow- 

sko - arabskie w Jerozolimie a i w ca- 

łym kraju nie były tak naprężone. 

Ściana Płaczu, najdrogocenniejsza 
izraelitów, jedyny szczątek 

zburzonej Świątyni Salomona stanowi 

obecnie część abwodu / placu, na któ- 

rym wznosi się meczet Omara będący 

znowóż po Kaabie w  Mecce naj- 

większą świętością wyznawców isla- 

"mu na świecie całym! 
Jest cały szereg sjonistycznych enun 

cjacyj, mówiących najwyraźniej o od- 

budowaniu Świątyni Salomona tam о-- 

„czywiście gdzie stała, to znaczy... na 

terytorjum meczetu Omara! Lat temu 

"np. kilka zadeklarował publicznie lord 

Melchett (sir Alfred Mond), że chce 

temu dziełu poświęcić resztę życia. Ła- 

twa sobie wyobrazić jak na podobne 

enuncjacje reaguje nietylko mahoe- 

tańska ludność arabska Palestyny lecz 
islam — na całym świecie. 

Cały islam podniesie się bronić nie- 

tykalności meczetu Omara i terytorjum, 

na którem się wznosi. Lecz —gdybyż 

to jedno (niejako „muzyka przyszłoś- 

ci“) stato się dziś na pierwszym planie 

rozognionych stosunków żydowsko - 

arabskich w Palestynie! Oto niedawno 

wódz arabskich nacjonalistów palestyń 

skich, gćneralny sekretarz , Wysokiej 

Rady mahometan  Dżemal el Husse- 

ini oświadczył w Jerozolimie wobec 

korespondentów prasy zagranicznej, 

że Arabowie poczytują deklarację Bal- 

foura tudzież utworzenie w Palestynie 

„Siedziby Narodowej'* Żydów — za 

prowokację. 1, że'nie zapanuje 

spokój w Palestynie dopóki de- 
kłaracja: Balfoura nie bę 
dzie cofnięta... 

Do tego doszło. : 

„Niedawniej jak rok temu jeden z 
najw, pływowszych londyńskich parła- 
mentarzystów pułkownik Wedgewod, 
zwiedziwszy gruntownie  teraźniejszą 
Palestynę, wydał książkę zatytułowaną _ 
„The Seventh Dominion. 
Pułk. Wedgewood jest wprost prze- 
rażony stosunkami panuiącemi w Zie- 
mi Świętej; zwłaszcza bezlitośnie kry- 
tykuje władze administracyjne wszyst- 
kie bez wyjątku, jakim obecnie Pale- 
styna podlega. A konkluzja? Ta, że 
należy przemienić teraźniejszą  Pale- 
stynę — mandatowy protektorat an- 
gielski — na angielskie domi- 
n iu m. Mogliby w niem Żydzi być w 
większości — o ile by się ra tę więk- 
szość zdobyli. › 

Oto jak wygląda naįšwiežsza kon- 
cepcja, ktora podobno duže wywarła 
wraženie w sierach politycznych nad 
Tamizą, i która tam podobno — doj- 
rzewa. Oczywiście powoli, bo londyń- 
skie mgły to nie bajeczne słońce pale- 
styńskiej Riwiery nad brzegami jeziora 
Genezaret i w cudnych okolicach Ty- 
berjady... 
‚ Jeżeliśmy zaś słynną, promienistą 
i teczową, powieść Teodora Herzla 
zlekka mgłami londyńskiemi zadymili, 
uczyniliśmy to jedynie dlatego aby za- 
rysował się tem wyraziściej kontrast 
między mirażami powieści a przepaja- 
jącą je coraz natarczywiej—r z eczy- 
wistością. 

Cz. J. 

о 

1. 
Z chwilą powstania Państwa Pol- 

skiego w roku 1918 odbył się niewido- 
czny, ale głęboki proces zmiany dotych 
czasowej roli literatury w życiu naro- 
dowo - społecznem. Odkąd idea nie- 
podległości polskiej została w pełni 
zrealizowana przez odbudowanie pań- 
stwowości, powołanie Literatury uleg- 
ło zasadniczej modyfikacji. Literatura, 
jaka wyraz całokształtu dążeń ideowo - 
narodowych i ideowo - artystycznych 
Narodu polskiego, pozostała nadal tem, 
czem była: aktem twórczej woli poety, 
wypowiadającego swoje dążności, prze 
życia i ideały. Ale zmieniły się grunto- 
wnie warunki, w jakich literatura mu- 
siała dawać wyraz swoim dążnościam 
i ideałom; niewola polityczna zamieni- 
ła się w polityczną niezawisłość pań- 
stwową, w wyniku zaś cały szereg fun- 
kcyj, cały szereg oddziaływań przejęło 
od literatury państwo: Szkoła, Uniwer- 
sytet, Sejm, Ministerstwa oraz inne in- 
sytuacje życia publicznego przejęte, zo 
stały przez Państwo, Literaturę zaś 
zwolniono od pełnienia funkcyj us ta- 
wodawcy ducha patrjotycznego, wy- 
chowawcy charakteru, inicjatora spo- 
łecznego. Funkcje te zostały odjęte li- 
teraturze w zakresie bezpośredniego 
jej obawiązku — pozostały jednak jako 
pośrednie działanie przez fakt istnienia 
literatury o pewnych ideałach i okreś- 
ionym wyrazie twórczym. 

Chciałbym bardzo wyraźnie pod- 
kreślić fakt, że literatura pozostaje na- 
dal—-pomimo odbudowania państwo- 

wości polskiej — wyrazem najpełnie|- 
szym pragnień i dążeń narodu, czy pań- 
stwa. Zmieniły się tylko warunki jej 
oddziaływania. Fakt to zasadniczy, po- 
trzebny dla dalszych uwag naszych. 

II. 

Literatura przestała być w Polsce 

Niepodległej kazalnicą narodową i try- 

buną społeczną. Przestała w zamiarze 

twórczym liczyć się z koniecznością 

społecznego powołania. Państwo na- 

tomiast mające przed sobą zagadnie- 

nia odbudowy gmachu państwowego w 

całej jego rozciągłości, jęło organizo- 

wać szkolnictwo, stwarzać ustawodaw 

stwo społeczne, zakładać, lub finanso- 

wać fabryki wszelkiego przemysłu, 

popierać rolnictwo drobne, urabiać typ 

administracji państwowej i t.d. i t.d. 

Literatura pozostawiona została s0- 

bie. Niebezpieczeństwo z zewnątrz, od 

strony odwiecznego wroga; wewnętrz- 

ny rozstrój w państwie na skutek kry- 

zysu finansowego i społecznego przeli- 

cytowania się poszczególnych ugrupo- 

wań, o charakterze bardzo radykalnym 

— wszystko to sprzyjało skierowaniu 

uwagi Państwa na zagadnienia spo- 

łeczne i obronne, mające uchronić przy 

szłość Państwa, jego niezawisłość i ca- 

łość od ostrych kryzysów i upadku. 

Cały naród, a przynajmniej zdrowa 

i rozumiejąca stan rzeczy jego część, 

a w tem i literatura polska, znalazła się 

na usługach państwa i jego programu 

pracy twórczej i obronnej. 
W chwili kiedy cała uwaga i wy- 

siłek państwa, społeczeństwa, poszcze- 

- gólnych jednostek była skierowana na 

objawy niebezpieczne, ujemne, groźne, 

nie czas była myśleć o potrzebach li- 

teratury — jakże bezpiecznej, dodatniej 

niegroźnej dla przyszłości państwa wo- 

bec dookolnej rzeczywistości. 

I kiedy w słusznem, ale jednostron 

nem nastawieniu —sypały się w Sej- 

mie ustawy natury socjalnej i go- 

spodarczej, kiedy Rząd organizował si- 

łę materjalną i finansową, sprawność 

techniczną i organizacyjną społeczeń- 

stwa, literatura zaprzęgła się do tej ak- 

cji, nie dopominając się o ustawy i za- 

rządzenia, chroniące jej przyszłość w 

Polsce. 

Il. 

Minęły czasy wyjątkowo niebezpie- 

czne dla przyszłości Państwa. Życie po 

woli zaczynało się normalizować. W 

programie odbudowy państwa i roz- 

budowy życia państwowego nie zna- 

leziono jednak pewnej uwagi i dostate 

<cznego miejsca dła uwzględnienia 

spraw i potrzeb literatury. 

Jakie były tego skutki — aż nadto 

dobrze wiemy. Książka nie mogła się 

ukazywać z powodu wysokości kosz- 

tów wydawniczych, nieproporcjonalnie 

wygórowanych w stosunku do innej pro 

dukcji. Książka zaś wielkim wysiłkiem 

finansowym nakładcy i ofiarnością auto 

ra wydana nie znajdowała zbytu, bo 

nie było wystarczającej ilości nabyw- 

ców i czytelników Zalegała poprostu 

półki księgarni, nie pozwalając wydaw- 

cy na wycofanie kapitału dla dalszych 

nakładów. Literaci posiadali sporo re- 

kopisów, a przymierali z głodu. 

Niezależnie zaś od fatalnych warun- 

ków ekonomicznych i kryzysu wydawni 

czego — książka wydana już nie mogła 

liczyć na taki zbyt, da jakiego przyzwy 

czaił się twórca jej przed wojną świa- 

tową, w epoce, kiedy niewola politycz- 

na stwarzała dla książki tyle naraz po- 

wołań taką jej wyznaczała rolę iż ksią- 

żka staw ała się nietylko wyrazem pe- 

wnego aktu twórczego artysty, ale 0- 

trzymywała szereg zadań społecznych, 

czyniących z niej zastępczy organ pań- 

stwowy, narodowy, socjalny i t.d. 

Społeczeństwo trzech zaborów, nie- 

zrujnowane wojną, a żądne książki pol 

skiej, zwłaszcza politycznie zaka anej 
(a taką przeważnie była książka pol- 
ska) znakomicie popierało ruch wyda- 

wniczy, stwarzając dla rozwoju rynku 
jw najpomyślniejsze wa- 
runki. 

Z chwilą odzyskania Niepodległoś- 
ci, zmienione warunki ogólne wpłynę- 
ły w mniemaniu ogółu — na zmianę 
powołania książki polskiej, a przez to 
odebrały jej tę wyjątkową rolę w ży- 
ciu społeczeństwa, ca pociągnęło obni- 
żenie zainteresowania się książką wo- 
góle. 

IV. 
W wolnem Państwie Polskiem li- 

teratura (poeci, powieściopisarze, kry- 
tycy) zaczęła się organizować przez 
powołanie związków zawodowych, ma- 
jących na celu materjalny byt piszą- 
cych. Stworzenie możliwych warunków 
pracy i płacy, obrona przed wyzyskiem 
wydawców i redaktorów, zrzezś enie 
się dla wytworzenia jednolitego frontu 
— oto zadania związków zawodowych. 

Trzeba w tem postawieniu sprawy 
odróżnić dwa właściwie zagadnienia: 
sprawy i potrzeby literatury oraz po- 
trzeby i obrona literatów. 

Jeżeli bowiem dla literatury jednem 
z najważnieiszych zagadnień będzie 
zawsze zbyt ksiąki —- aby mogła po- 
wstać następna, o tyle dla literatów 
najważniejszą obok tego rzeczą będzie 
stworzenie takich warunków by książ- 
ka najszybciej i najlepsza mogła pow- 

stać. I tu nawet interesy samych li- 

teratów się rozchodzą. Dla litera- 

tów żyjących z pisania i zbytu 

książki najważniejszem zagadnieniem 

będzie rozszerzenie koła czytelników; 

dla literatów pracujących zarobkowo, 

a pisujących „w międzyczasie" — naj- 

ważniejszą sprawą będzie taka orga- 

nizacja dla nich pomocy, by jak najczę 

ściej mogli się odrywać od przypadko- 

wej pracy zawodowej, a oddawać się 

pracy pisarskiej. / - 
Podstawą jćdnak i zachętą do dal- 

szej twórczości jest zawsze zbyt na- 

pisanej i wydanej już książki — rynek 

księgarski i czytelniczy. 
Dla jego usprawnienia i rozszerze- 

nia dotąd w Polsce najmniej uczynio- 

no. 
Finansowano różne wydawnictwa i 

poszczególnych autorów. Stworzono 

nagrody i stypendja. Nie powołano je- 

dnak dotąd instytucji reprezentującej 

literaturę oraz jej potrzeby i zadania, 

powtóre zaś, nic nie uczyniono lub 

niewiele, dla rozszerzenia czytelnictwa. 

A to są dwie podstawy materjalne ist- 

nienia literatury , 

V. 

Niesłusznem byłoby twierdzenie, że 

nic, lub bardzo niewiele zrobiono dla 

rozwoju oświaty w Polsce. jeśli nic, 

lub bardzo niewiele zrobiono bezpoś- 

rednio dla zwiększenia pojemności czy- 

telnictwa, to bardzo dużo zrobiono po- 

średnio przez organizację szkołnictwa 

powszechnego i przymus nauczania — 

słowem przez tępienie analfabetyzmu. 

Ale stąd daleka jeszcze droga do zastę- 

pu nowych konsumentów literatury. w 

Polsce. : 

Dlatego właśnie przez czas długi 

jeszcze na czoło zagadnień 1 spraw li- 

teratury polskiej, będzie się wysuwała 

sprawa jej potrzeb materjalnych i po- 

trzeb literatów. Planowa organizacja 

pomocy literaturze stokrotnie się opła- 

ca w przyszłości. Zrozumiały to różne 

państwa i tam zagadnienie zorganizo- 

wania pomocy materjalnej literaturze 

nie istnieje. Tam istnieje już ta pomoc 

realnie: w formie instytucyj reprezen- 

tacyjnych i rzeczowych literatury oraz 

w formie zorganizowanego zbytu ksią- 

żki . 
Obok potrzeb materjalnych literatu- 

ry istnieją potrzeby nietylko reprezen- 

tacyjne, ale wprost dotyczące honoru 

i godności danej literatury. Do tych 

należy przedewszystkiem  wydawnict- 

wo takich dzieł, które nie mogą liczyć 

na popularność i szeroki zbyt, a przeto 

nie są podejmowane przez poszczegó|- 

nych wydawców. Do takich dzieł, któ- 

rych wydanie jest sprawą honoru i 

ambicji, godności i powagi literatury 

polskiej, należą dzieła klasyków na- 

szych i dzieła wielkich zapomnianych: 

Norwid, Miciński, by innych nie wy- 

mieniać — oto twórcy, których dziś 

brak na rynku księgarskim, co świad- 

czy upakarzająco a organizacji, a raczej. 

dezorganizacji spraw i potrzeb literatu- 

ry u nas. 
VI. 

Nie samym chlebem człowiek żyje 

— mówi przysłowie. Ale od chleba za- 

wsze zaczyna. A niezmiernie potrzebny 

jest też i dach nad głową. U nas właś- 

nie to były — w zaraniu wskrzeszo- 

nego bytu państwowego — najważniej- 

sze, rzecz prosta, sprawy: chleb po- 

wszedni społeczności i duch organizacji 

państwowej nad głową. Sprawy ducha 

przychodzą na porządek dzien. później. 

Lepiej gdy przychodzą prędzej, lub 

„jeszcze lepiej, gdy rozwijają się równo- 

cześnie i równorzędnie — tem mniej wó 

wczas traci naród na poziomie życia 

kulturalnego, tem większa skala jego 
potrzeb intelektualnych. 

Troska o przyszłość literatury pol- 
skiej — w „czasach przełomu 1914 - 
19 zwłaszcza—znajdowała nieraz swój 
wyraz odpowiedni. Istnieje nawet, dość 
skromna ale ważna „literatura przed- 
miotu*. Wystarczy wspomnieć, że za- 
bierał głos — i to nieraz — nie kto in- 
ny, jak Stefan Żeromski, on, który cie- 
Sszył sie i radował że w Polsce niepod- 
podległej Literatura przestanie być słu 
żebnicą państwa i społeczeństwa, a 
będzie wyłącznie panią swych twór- 
czych inspiracyj, Żeromski właśnie dał 
w zmienionych warunkach najmocniej- 
sze swoje dzieła, wszystkie poczęte w 
trosce o przyszłość odzyskanego pań- 
stwa. On też, w zapobiegawczej trosce 
dał podstawy organizacji literatury w 

wolnej Ojczyźnie, kreśląc projekt Aka- 
demji Literatury Polskiej, którą w nie- 
zmierzonej skromności swojej, chciał 
ochrzcić imieniem Miriama. 

W trosce też o byt i przyszłość li- 
teiatury polskiej przebywającej kryzys 
materjalny, odbył się w Wilnie pierw- 
szy ogólno - krajowy zjazd literatów 
polskich, w którym udział wzięły wszy- | 
stkie ośrodki i organizacje literacki 
Rzeczypospolitej. 4 

m 

VII. 

Uchwały tego zjazdu zrodziły się w 
w groźnem poczuciu, że „byt piśmien- 
nictwa i pisarza polskiego jest podwa- , 
żony w podstawach”. Tolerowanie zaś / 
takiego stanu rzeczy „zagraża przysz- 
łości kultury narodowej. S 

Te podstawowe, naczelne słowa u- 
chwał wskazują, że literaci polscy ob- 
jęli w swych obradach całokształt za- 
gadnień wiążących się z istnieniem 
literatury — zarówno troski jej mater- 
jalne iak i przedewszystkiem duchowe. | 
Łączą się bowiem te dwie sprawy bli- 
sko: niezapewnienie warunków ma- 
terjalnych piśmiennictwu i pisarzowi 

skazuje przyszłość kultury narodowej 
na upadek. 

Brak czytelnictwa i obojętność spo- 
łeczeństwa dla literatury daje obraz u- 
padku oświaty i „,Danoszącego się zdzi 
czenia kulturalnego". Kilka zwięzłych 
i jasnych punktów uchwał ujmuje pre- 
cyzyjnie a zarazem generalnie potrzeby 
literatury i pisarzy oraz środki zarad- 
cze na nie. 

Dwojakiego, jak się rzekło, są owe 
rodzaju: duchowego i materjalnego. 

Duchowe wynikają z prostego i о- 
czywistego stwierdzenia że „Słowo pol 
skie zarówna w czasach niewoli, jak i 
w chwili obecnej było i jest jednym z 
najważniejszych czynników kultury". 

Materjalne opierają się na oczywi- 
stości faktu, że „dziesięć lat samodziel- 
nego życia państwowego minęło bez 
udzielenia wyda:nej pomocy piśmien- 
nictwu“. 

Z tych dwu założeń wyciągnięte zo | 
stały przez zjazd wnioski dla poszcze- 
gólnych zagadnień duchowega i ma- | 
terjalnego bytu literatury. i 

VIII. 
Z tych potrzeb duchowych literatury 

na czoło wysuwa się konieczność stwo- 
rzenia odpowiedniej atmostery dla twór | 
czości. literackiej. Nie mówią o tem u-- 
chwały zjazdu. Wynika to niejako po- 
średnio. z samego założenia Zjazdu Li 
teratów Polskich dla radzenia nad opła 
kaną sytuacją. 

Potrzeba tej atmosfery życzliwośc 
dla literatury ze strony, sejmu, rządu 
społeczeństwa jest żywo odczuwan: | 
nietylko przez literatów, ale przez wszy= - 
stkich zawdzięczających naszym pisa- | 
rzom najlepsze chwile intelektualnej 
uciechy. 3 
„„Dopomina się zjazd glošno 0 przy- 
śpieszenie wydania sejmowego, czy 
państwowego . Dzieł wszystkich Mi- 
ckiewicza. Istotnie — sprawa to nabo- 
lała niejako i nader smutna; mija bo- 
wiem osiem lat od chwili powzięcia 
uchwały Sejmu i zobowiązania się Rzą 
du do wydania Dzieł Wieszcza — a 
Dzieł tych nie widzimy w wydaniu 
narodowem. 

Nie stoją chyba temu na przeszko- 
dzie względy finansowe. Przecież omal 
że nie: jednocześnie ukazał się Mic- 
kiewicz w dwuch nowych wydaniach: 
Poezje u Gubrynowicza we Lwowie 
w opracowaniu prof. Pigonia, pierw- 
sze cztery tomy Dzieł w * Bibljotece 
Arcydzieł w opracowaniu prof. Kried- 
la z przedmową Boya - Żeleńskiego. 
Wydania piękne, krytyczne, a jak ta- 
nie! Jest widać, chwała Bogu, popyt 
na dzieła Wieszcza. Może te fakty, tak 
zawstydzające dla inicjatywy szlachet- | 
nej, dotąd niezrealizowanej, wpłyną na | 
przyspieszenie wydawnictwa pomniko 
wego (Patrz o, tem obszerny mój ar- 
tykuł w „Słowie Nr. Nr. 84, 85 i 87 
z kwietnia 1927 r.). 

Obok Mickiewicza postawiona po- 
stulat wydania Norwida i Micińskiego. 
Też dwa postulaty pilne, niezrealizo- 
wanie których dotąd zawstydza. Nor- 
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wid, urwany w połowie wydawnict- 
wa tak dziś dla nas aktualny (patrz 
art. mój w „Słowie* Nr. 282 z 10.12. 
1927 r.) i Miciński — poeta, co two- 
rzył w „mroku gwiazd' a życie ofiar- 
nie złożył w imię lepszej przyszłości. 

Mickiewicz, Norwid, Miciński — 
oto dzieła będące honorem literatury. 
Niewydanie ich to cios w ambicję tej 
literatury. 

- IX. 
„ „Na pograniczu potrzeb duchowych 4. 
i materjalnych literatury jest sprawa , 
przeprowadzenia ustawy o skarbie li- * 
teratury i sprawa jaknajszybsze 
wprowadzenia w życie Ustawy Bibl| 
tecznej. Obie ustawy dotyczą stwor: 
nia możliwości jaknajszerszego zasi 
gu oddziaływania słowa polskiego i 
bie mają na względzie stworzenie m 
08 jaknajszerszego zbytu ksią. 

żki. 
Niemałoważną sprawą jest opiek: 

stypendjalna nad literatami i udział ic! 
w dysponowaniu Funduszem Kultur: 
Narodowej. Ale to są już zagadnieni 
pomocy mt.terjalnej dla literatów i lite- 4 
ratury. I 

W oddzielne uchwały, nie wiążą” £ 
ce się Ściśle ze zjazdem literatów, 70- 
stały ujęte postulaty organizacyjne Li-$" 
terackich Związków Zawodowych. For 
ma ta narzuciła się z z tego powodu, 
że nie był to zjazd delegatów Zrze- 
szeń zawodowych, ale zjazd ogólno- 
polski literatów, gdzie były reprezen- 
tacje wszystkich związków, stowarzy: 

(Dalszy ciąg na str. 5-ej) 
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* Zastanawiając się nad dziejami po- 
szczególnych miast i ziem Rzeczypospo 
litej, przeprowadzamy często paralelę, 
aby w ten sposób wydobyć i podkreślić 
wyraźniej cechy zasadnicze i najbar- 
dziej charakterystyczne. Tak np., mó- 
wiąc o Wilnie zawsze wspominamy 
Kraków, aby zaznaczyć pokrewieństwo 
tych miast pod względem siły wyrazu 
artystycznego i roli w dziejach kultu- 
ry polskiej. Bo rzeczywiście: baroko- 
we i rokokowe Wilno jest jakby cią- 
giem drlszym gotyckiego i renesanso- 
wego Krakowa. I w tem tkwi jego du- 
chowa bliskość w stosunku do Krako- 
wa. 

Ale jeżeli zechcemy poszukać w 
Polsce miasta najbardziej przypomina- 
jącego Wilno pod względem dziejowe- 
go przeznaczenia, będziemy / musieli 
wskazać na Słonim. 

Wilno i Słonim, raczej Wileńszczy- 
zna i Słonimszczyzna od szeregu wie- 
ków miały przed sobą jeden wspaniały 
wielki cel, jedno zadanie: wydobywa- 
nie z najgłębszych podkładów ziemi 
nieprzebranych zródeł mocy duchowej, 
wychowywanie i ofiarowanie Koronie 
Polskiej jednostek niezłomnych. 

Wilno i Słonim, będące twierdzami 
najbardziej wybujałej i barwnej kultu- 
ry polskiej, bo tak zwanej „litewskiej, 
Wilno i Słonim przez długie wieki od- 
bywały wspólną drogę, kolejno wza- 
jemnie się wyprzedzając, aż w w. XIX 
stanęły przeciw sobie w postawie wro- 
giej i rozpoczęły tragiczną walkę z któ- 
rej skutków nie zdajemy sobie sprawy 
dotychczas. 

Słonim należy do najstarszych miast 
Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy i przez 
kogo został założony — nie wiadomo. 
Nie przechowało się nietylko żadnych 
wzmianek kronikarskich, ale nawet le- 
gend. To pewna jednak, że miasto ist- 
niało już w w. X., bo pierwsze wzmian- 
ki Długosza i innych kronikarzy doty- 
czą Słonima z r. 1040. Wówczas 'Sło- 
nim był już poważną osadą i central- 
nym punktem znacznych obszarów zie- 
mi o które toczyły się zawzięte walki 
pomiędzy ksieciem ruskim. Jarosławem, 
synem Włodzimierza a Litwinami: Zwy 
ciężył Jarosław. pobił Litwinów i zmu- 
sił ich na pewien czas do poddaństwa, 
ale już w r. 1103 znów na polach sło- 
nimskich rozgrywa się walna bitwa, w 
której Erdziwił, syn Montwiłła zadaje 
wielki cios Rusinom. 

Dzieje ówczesne Słonimszczyzny — 
to dzieje walk. O st-re mury pogodne- 
go Słonima uderzaj.. potężne fale róż- 
nych plemion i narodów. Ksiestwa Li- 
tewskie i Halickie prowadza długi orę- 
žny spór 0 Słonim, wyrywając go z rąk 

„przeciwnika. Ruś, 'a później Tatarzy 
pustoszą okolice, pragnąc zmusić Sło- 

‚ nim do uległości. 

+ zmienności lub niezmienności 
| ków Akademii, czy Izby: niech każdy 

  

Słonim znajduje się na skrzyżowa- 

niu wielkich dróg, któremi idą przebo- 
jem młode, pełne sił narody, musi więc 
walczyć i padać, i znów się podnosić i 
znów walczyć. Nic też dziwnego, że 
największy wódz Litwy, książe Giedy- 
min zwraca na Słonim baczną uwagę i 
kiedy sam osiada na zamku obronnym 
na górze Turzej, pod której stopami 
powstaje miasto Wilno, oddaje Słonim 
swemu starszemu synowi, Montwidowi. 
Wilno i Słonim kierowane żelazną dło- 
nią ojca i syna, stają się znakomitemi 
punktami strategicznemi, górującemi 
nad szeregiem innych twierdz i miast 
i stojącemi na straży ziem litewskich. 
Na północy, nad uroczą Wilją, niosącą 
swe wody przez Niemen aż do Bałty- 
ku siedział groźny Giedymin, na połu- 

SŁOWO 

"Slonim i ziemia Słonimska 
pastuszkowie znaleźli obraz na gruszy 
i znów zabrali go. A jednocześnie za- 
uważyli cudnej piękności niewiastę, 
która siedziała na dużym kamieniu, a 
gdy pastuszkowie ostrożnie zdjęli z 

drzewa obraz, uśmiechnęła się słodko i 
zginęła. 

Sołtan do którego po raz drugi przy 
niesiono ten sam obraz, szczerze zdzi- 
wiony, obejrzał zamki skr zyni: były 
nienaruszone, otworzył — obrazu nie 
było!.. Zrozumiał więc podskarbi litew- 
ski znaczenie cudu i kazał na tem miej- 
scu gdzie był znaleziony cudowny o0b- 
raz, zbudować kościół i kościół ten po- 
święcił Marji Pannie, która się ukaza- 
ła biednym pastuszkom i ludowi uszczę 
śliwionemu swój wizerunek święty Z0- 

  

  

Żyrowice. Kościół po-Bazyljański. 

dniu, nad modrą Szczarą, również do- 
pływem Niemna, granic pilnował ksią- 
żę Montwid. 

stawiła... 
Chwila założenia kościoła w Żyro- 

wicach i umieszczenia tam cudownego 

leszo ufundował przy kościele klasztor, 
do którego sprowadził bazyljanów. 
Tym zakonnikom obrządku grecko - ka 
tolickiego została oddana pod opiekę 
największa świątynia i największy 
skarb, jaki posiadała Słonimszczyzna. 
Kościół Unicki, rozpoczynający swoją 
misję i szukający bazy, znalazł w Ży- 
rowicach idealny punkt centralny, z 
którego otwierały się szerokie drogi na 
północ i wschód, to też bazyljanie z 
zapałem stanęli do odpowiedzialnej pra 
cy, mając za swego przewodnika, prze- 
łożonego klasztoru późniejszego mę- 
<czeńskiego arcybiskupa połockiego, św. 
Józefata. 

Święty Jozeiat który do Żyrowic 
przybył z Wilna, na ziemi Słonimskiej 
dojrzał do swej wielkiej misji, w Żyro- 
wicach wyrósł na olbrzyma. 

Sława Żyrowic rozchodziła się po 
całej Polsce, jak długa i szeroka, a z 
nią razem rosła sława i znaczenie Sło- 
nima. Trudno nam dziś odtworzyć tę 
potęgę, jaka biła wówczas z ziemi Sło- 
nimskiej, — ludzi do siebie przyciągała 
— słabych wzmacniała — wątpiących 
nadzieją opromieniała... Dziś to się wy- 
daje piękną legendą i nawet fakty hi- 
storyczne wyglądają dziwnie, niepra- 
wdopodobnie... A fakty te mówią cho- 
ciażby o tak naturalnych wówczas, lecz 
jakże znamiennych i znaczących piel- 
grzymkach do Żyrowic królów polskich 

Władysław IV z małżonką, Jan Ka- 
zimierz, |Jan Sobieski z królewiczem 
Jakóbem, August III, Stanisław August 
— idą do Żyrowic hołd złożyć Królowej 
Korony Polskiej, która się niegdyś na 
gruszce pastuszkom - prostaczkom u- 
kazała!.. 

Pobyt zwycięskiego pogromcy Tur- 
ków pod Wiedniem szczególnie się u- 
trwalił w pamięci potomnch. Przecho- 
wała się naiwna kantyczkowa pieśń, 
opowiadająca o pobycie w Żyrowicach 
króla - triumfatora. Rozpoczyna się od 

Prawdziwy rozkwit oraz intensyw- obrazu Matki Boskiej była dla Słonim- słów: : 
niejsze życie Słonima, jak zresztą wszy- 
stkich miast litewskich, przypadają na 
okres późniejszy, na czasy po zawarciu 
unji Litwy z Polską. 

Przełomowym rokiem w dziejach 
Słonimszczyzny był rok 1470 za pano- 
wania Kazimierza Jagiellończyka. W 
roku tym w posiadłościach podskar- 
biego litewskiego Aleksandra Sołtana, 
w Żyrowicach, tuż pod Słonimem, żo- 
stał znaleziony cudowny obraz Matki 
Boskiej. Legenda w sposób wzruszają- 
cy opowiada o tem, jak pastuszkowie, 
pędząc wieczorem bydło z pastwiska, 
zauważyli na starej gruszy promienie- 
jący mały obraz Matki Boskiej. Zdzi- 
wieni takiem zjawiskiem, zanieśli oni 
obraz do swego pana, który schował 
znaleziony” skarb do wielkiej skrzyni i 
zamknął starannie. Ale na drugi dzień 
powtórzyła się ta sanra historja: znów 
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szeń, i organizacyj literackich, z wy- 

jątkiem, niestety, tej, co koronuje i 
przewodzi innym: Straży Piśmiennic- 
twa Polskiego. 

Z powodu jej nieobecności zape- 
wne uchwała, dotycząca reprezentacji 
ogólno - literackiej, obejmującej cało- 
kształt spraw Literatury Polskiej — 
wypadła blado. „Drażliwą* sprawę tę 
poprostu zbyto z.. porządku obrad. 

8 Х. 
Tymczasem nieistnienie dotąd о- 

gólnej reprezentacji literatury w ca- 
łej dziedzinie spraw i potrzeb ducho- 
wych i materjalnych tej literatury — 
utrudnia planową i skoordynowaną ak 
cję, obejmującą rzeczowo całokształt 
tego zagadnienia. 

Spór na temat Akademja Literatu- 
ry czy Izba Literacka jest dyskusją o 
szczegóły i metody pracy przyszłych 
akademików. Dla istoty rzeczy i do- 
brze zrozumianego interesu literatury 
nie ma większego znaczenia kwestja 

człon- 

pracuje — w myśl starej zasady — 
tak jakgdyby jutro mógł być przez 
nielitościwy los zastąpiony przez ko- 
goś innego. Oto rozwiązanie pogodne 
sporu, mojem zdaniem, nieistotnego. 

Kiedy się przysłuchiwałem bardzo 
rzeczowemu referatowi  Irzykowskie- 
go o Izbie Literackiej, odnositem wra- 
żenie, że spór ten już nudzić zaczyna 
obecnych. Toteż szybkie jego rozstrzy 
_gnięcie obu stronom dyskutującym da 

_ żywe zadowolenie. 
Nie mogę się powstrzymać od u- 

Wagi, że metoda obrony tej czy innej 
koncepcji reprezentacji literatury do- 

tąd daje zwycięstwa zwolennikom 
Izby z irzykowskim na czele: izbowcy 
bowiem mają swój plan i program, 
swoje projekty ustaw, argumenty i ra- 

cje. Akademicy tymczasem zawzięcie 
milczą, w nadziei — bo ja wiem ja- 
kiej? Że ktoś im Akademję zafunduje?. 

XI. 

Jakże przyjemnie nam, wilnianom, 
że wśród potrzeb literatury i litera- 
tów — Wilno z przyszłym Domem Li- 
teratów i Artystów w Wilnie, z przysz 
łem schroniskiem dla nich w Trokach 
— znalazło się na pierwszem miejscu 
wśród pilnych potrzeb zrzeszeń lite- 
rackich całej Polski. : 

Nawiązując do tradycyj artystycz- 

nych tego miasta, do obecnego wysił- 

ku kulturalnego, widzą literaci polscy 

w przyszłości Wilna ognisko sztuki i 

literatury. 
Rozumiejąc czem jest wymiana my 

śl czem poznawanie kraju i jego prze 
szłości ,zwłaszcza takiej, jaką szczę- 
śliwie miało Wilno — literaci widzą w 
uwzględnieniu potrzeb kulturalno - ar- 
tystycznych Wilna jeden z postula- 
tów literatury. 

Gdy stanie tu Dom Artystów i Li- 
teratów, gdy stanie w Trokach schro- 
nisko — skarby krajobrazu wileńskie- 
go i przeszłości wileńskiej natchną nie 
jedno zapewne dzieła sztuki. 

XII. 
Doniosłość uchwał ogółno polskie- 

go zjazdu literatów w Wilnie, powa- 
żny jego nastrój i zatroskanie o jutro 
literatury w Polsce — pozostały w dzi 
wnej dysproporcji z reagowaniem lite- 
ratów na ten zjazd. Wszyscy się roz- 

szczyzny decydująca. Słonim, niegdyś 
miasto osamotnione, przedmiot pożą- 
dań różnych narodów, później, po za- 
łożeniu stołecznego Wilna, druga straż- 
nica ziem litewskich, echo Wilna, mi- 
njatura Wilna, ten Słonim wyprzedził 
Wilno, bo wcześniej od niego znalazł 
nieprzebrane źródła mocy duchowej. 

W dalszych dziejach Słonim zrasta 
się z Żyrowiciami, żyje jednem życiem, 
m wspólne z żyrowic ami duszę i ser- 
ce. Żyrowice stają się dla Słonima tem, 
czem później Ostra Brama dla Wilna: 
basztą muru obronnego, zródłem potę- 
gi duchowej, najwyższą, ozdobą i chlu- 
bą ziemi. Cuda, które się dzieją przed 
obrazem Matki Boskiej  Žyrowicikej, 
ściągają do Żyrowic tłumy pobożnych 
i zwracają powszechną uwagę na zie=“ 
mię Słonimską. 

Razem z Żyrowicami rośnie i Sło- 
nim. W r. 1500 miasto powiatowe wo- 
jewództwa Nowogródzkiego, otrzymuje 
Słonim w r. 1532, od Zygmunta I prawo 
magdeburskie, w r. 1592 — Zygmunt 
III nadaje miastu herb. 

Herb Słonima jest niesłychanie wy- 
moawny: w polu błękitnem krzyż po- 
dwójny, u góry złoty lew. Jest to właś- 
ciwie herb Lis ze zmianą tylko lisa na 
lwa. Skądże ten pomysł? Tłumaczy się 
to tak łatwo: starostą słonimskim wów= 
czas był jeden z najmocniejszych ludzi, 
iakich kiedykolwiek wydała Litwa, zna- 
komity kanclerz Lew Sapieha, pieczę- 
tuiacy się Lisem. Jego to herb nadał 
Zvgmunt III miastu, które w ten spo- 
sób symbolicznie związał z postacią 
wielkiego człowieka. 

I kiedy mocny kanclerz opieką swą 
otaczał Słonim, w bliskich Żyrowicach 
zjawił się człowiek jeszcze mocniejszy, 
jeszczę większy, bo św. — Jozefat 
Kuncewicz. 

Kościół Żyrowicki po wielkim po- 
żarze został odnowiony w r. 1613, wó- 
wczas też kasztelan smoleński Jan Mie- 

ježdžali z Wilna z zamiarem najszer- 
szego rozgłoszenia wyników zjazdu, 
zwłaszcza wobec tej naprawdę cięž- 
kiej sytuacji, w jakiej się znajduje pi- 
śmiennictwo. 

P. Kleszczyński zapowiadał ofenzy 
wę literatów w jednem ze swoich fel- 
jetonów. Wołał, że czas od defenzywy,. 

i obrony przejść do natarcia, ofenzy- 
wy. 

Czekałem na nią z zainteresowa- 
niem. Wynik jej był nieznaczny: wy- 
wiady Zofji Nałkowskiej i Ferd. Goetla 
pobieżne, krótkie, artykuły Kisielew- 
skiego i Wiktora nastrojowe, pełne po 
ezji, kronika Stonimskiego przekorna, 
raczej dla solidarności literackiej nie- 
przychylna — oto charakterystyczne 
przykłady. Znaczna część uczestników 
zjazdu milczy. Gdzież zapowiadana 
ofenzywa? Dziwna niewspółmierność 
pomiędzy doniosłością uchwał zjazdu, 
a ciszą milczenia požjazdowego. 

XIII. 

Uwagi niniejsze, przydługie nieco, 
zamierzają przerwać tę ciszę i spopu- 
laryzować uchwały zjazdu. Robię to 
w odcinku małym, głuchym, zdala od 
decydującego ośrodka. 

Zanim dowiemy się stamtąd o wy- 
nikach konkretnych zjazdu, o posunię 
ciach wykonawczych prezydjum zja- 
zdu — niech każdy realnie przyczyni 
się do zainteresowania literaturą: ksią 
żka gwiazdkowa, a tyle ich jest pięk- 
nych, powinna się znaleźć w ręku ka- 
żdego z czytelników niniejszych uwag. 

Niech pójdzie łaskawy czytelnik do 
księgarni i kupi książkę polską. 

Wiktor Piotrowicz. 

„Jan Sobieski, 
Król nasz lechski, 

Wota swoje oddaje, — 
Że to nowa 
Częstochowa 

Obrazowi przyznaje... 

Starosta słonimski, Michał  Kazi- 
mierz książę Ogiński, niedoszły król 
polski urządził się w Słonimie iście po 
królewsku. W Słonimie było wszystko, 
czego mógł żądać człowiek oświecony 
i wszędzie i we wszystkiem było znać 
inicjatywę ruchliwego, utalentowanego 
gospodarza. We własnych Ogińskiego 
drukarniach drukowano książki poety 
Ogińskiego, własna opera, pierwsza 
opera w Polsce wykonywała utwory 
kompozytora — Ogińskiego; śpiewne, 
melodyjne polonezy ze Słonima rozcho- 
dziły się po Polsce całej i szły dalej — 
w świat szeroki... 

Ale Ogiński — poeta, kompozytor, 
ekonomista, hetman — w jednej osobie. 
sięga nieylko po laury artystyczne, lecz 
chce zostawić po sobie pamięć trwałą; 
dlatega też każe kanałem szerokim po- 
łączyć Szczarę z Jasiotdą, a tem samem 
Niemen z Dnieprem. W ten sposób sre- 
brzystem cięciem, przez same miasto 
przeprowadzonem połączył dwa morza: 
Bałtyk z Czarnem, dwa morza, do któ- 
rych tyle krwi polskiej się wlało... 

Dwór Ogińskiego — to przedostatni 
wysiłek Słonimszczyzny. 

Ostatni był większy: w okresie 
klęsk decydujących ziemia Słonimska 
dała Polsce — Tadeusza Kościuszkę!.. 

Tym wysiłkiem zakończyła Słonim- 
szczyzna swe dzieje okresu niepodle- 
głej Rzeczypospolitej. 

Wiek XIX skierował bieg spraw 
na tory zupełnie inne i zgoła 
nieoczekiwane. Sytuacja ziem byłego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego była 

rozpaczliwa. Zaborca wytężał wszel- 

kie siły, aby zabić na naszych ziemiach 

najlżejszy przejaw wolnego ducha pol- 

skiego, aby przekształcić całą psychikę 

narodową i zapomocą chociażby ze- 

wnętrznych form zbliżyć te ziemie do 

Rosji. Rzucano hojnie słodkie, lecz ma- 

ło przekonywujące słówka o rosyjsko- 

ści tego terenu, o braterskiej, wspólnej 

z Moskalami, krwi mieszkańców kraju, 

a jednocześnie obdzierano tych „braci* 

z mienia, gwałcono ich ducha, pozba- 

wiano wolności osobistej i to nietylka 

zapomocą więzień i zesłań, lecz zręcz- 

  

  

Słonim. Kościół św. Andrzeja. 

Tak! Na ziemi Słonimskiej jaśniała 

druga Częstochowa i tem się tłumaczy 

że w Żyrowicach tak chętnie kolana 

zginali królowie, czujący nad sobą po- 

tęgę, wobec której moc królewska jest 

niczem! 
Te pielgrzymki królewskie — to 

przecież nie podróże- dyplomatyczne, 0- 

bliczone na wywołanie jakiegoś efek- 

tu, bo Słonimszczyzna nie posiadała 

żadnego politycznego znaczenia, to nie 

przypadek tylko, bo Żyrowice nie były 

karczmą przydrożną, której nie ominie 

przygodny podróżnik; nie! pielgrzymki 

królewskie miały głębsze przyczyny, 

większe znaczenie!.. : A 

W Żyrowicach wytryskiwało ożyw- 

CZE źródło wielkiej potęgi i ta siła 

przyciągała ku sobie i porywała. 

Rok 1730, w którym odbyła się koro 

nacja cudownego obrazu, zademonstro- 

wał tę siłę. Gdy już nad Polską zawisły 

chmury, zwiastujące bliską klęskę, gdy 

naród zatracał siły, prowadząc życie 

bezmyślne i hulaszcze, gdy korona kró- 

lewska coraz słabiej trzymała się na 

głowie nieodpowiedniego władcy ; wów 

czas koroną szczerozłotą, wieńczono 

święty. obraz — jedyną ostoję szłachet- 

nych dusz. 
Na zew Słonimszczyzny odezwała 

się Polska cała. Około 40.000 pątników 

z różnych stron przybyło do Żyrowic, 

aby wziąć udział w rzadkich uroczy- 

stościach. Droga między Słonimem a 

Żyrowicami wyglądała jak wielka uli- 

ca w ruchliwem mieście; na polach i 

łąkach rozłożyły się niezliczone barwne 

obozy... AA 

Był wrzesień... Pod owocami ugi- 

nały się drzewa... W polu zbierano ży- 

to... Ziemia dawała ze siebie wszystko, 

ca miała — tylko brać, tylko się żywić 

skarbami, ukrytemi w szarej, świętej 
glebie!... 

Lecz oto na Polskę zacz' ły spadać 
coraz dotkliwsze klęski. w walkach 

i wszelkich szlachetnych wysiłkach ży- 
wy udział brała ziemia Słonimska. I kie- 
dy pomimo chaosu wypadków zaczęły 
zarysowywać się w Polsce kulturalne 

oazy — królewski i książęce dwory, 
grupujące artystów, poetów, myślicieli, 
Słonim nie pozostał w tyle i zabłysnął 
dworem hetmana Ogińskiego. 

niej: kwestjonując szlacheckie pocho- 
dzenie drobnej szlachty, którą zalicza- 
no da chłopów i sprzedawano i rozda- 
wano jak bydło. System takich rządów 
musiał wywołać i wywołał zdecydowa- 
ny opór i zwiększone uświadomienie 
narodowe w szerokich masach. Naród 
się skupił i bronił !« wytrwale i syste- 
matycznie, hartując swego ducha w u- 
porczywych walkach. 

Głównemi ogniskami ducha naro- 
dowego na początku w. XIX stały się: 
odrodzona wszechnica Batorowa oraz 
Unja kościelna. I tu i tam skupiały się 
jednostki ruchliwe i energiczne i tu i 
tam rozpoczynała się gorączkowa robo- 
ta, która na każdym kroku napotykała 
przeszkody, stawiane przez  złośliwe- 
go wroga. 

W Wilnie i Żyrowicach  skoncen- 
trowało się życie polskie naszych ziem. 
od Wilna i Żyrowic zależały losy miljo- 
nowych rzesz ludności. 

I oto Wilno, jakby się wstydząc, że 
dało się wyprzedzić Słonimszczyźnie, 
wytęża wszelkie siły, wydobywa ze 
siebie największe, najgłębsze wartości 
duchowe, daje Polsce olbrzyma, który 
ma się sać wodzem i nauczycielem, 
pokutnikiem i spowiednikiem Narodu, 
— daje natchnionego Adama, 'a jedno- 
cześnie wypuszcza z murów Almae Ma- 
tris zastępy szlachetnych bojowników o 
dobrą sprawę i lepszą przyszłość; roz- 
pala wreszcie z młodych dusz tak po- 
tężne ognisko, że cała Polska zostaje 
opromieniona jego blaskarni.... 

Wilno staje się Polską, bo Polska 
swą duszę i serce Wilnu oddaje. 

Tymczasem w Żyrowicach dzieje 

się niedobrze. Kościół Unicki jest ata- 
kowany gwałtownie, uporczywie nie 
dlatego, że to jest kościół katolicki, 
lecz że jest przewodnikiem myśli na- 
rodowej — polskiej. Rządowi  rosyj- 
skiemu niewiele chodzi o dogmaty, lecz 
bardzo o wpływy polskie. I dlatego po- 
suniecia Moskali w celu zmiażdżenia 
Unii są niezręczne, naiwne, brutalne, 

lecz niemocne: Ale w łonie samego ko- 

ścioła Unickiego iuż są rozdźwięki. Roz 
poczyna się trwała walka kleru świec- 
kiego z vazylianami, którzy absadzają 
stanow, ka biskupie członkami swega 

zakonu, a wskutek tego mają w Ko- 
ściele głos decydujący. © władzę i mają 
tki klasztorne zaczyna walczyć kler 
świecki, popierany przez zaborcę. 

Bazyljanie przegrywają tę walkę, 
likwidują klasztory, opuszczają stop- 
niowo kraj... 

Wychodząc z Żyrowic, zabierają 
bazyljanie ze sobą cudowny obraz Ma- 
tki Boskiej Żyrowickiej, który obecnie 
znajduje się w kościele bazyljańskim 
w Rzymie. 

Kler świecki w swej nienawiści do 
bazyljanów oraz w przyjaźni do Mo- 
skali posuwa się za daleko: wydaje 
grono zdrajców i apostołów w szatach 
biskupich, którzy pokryjomu, podstęp- 
nie przygotowują likwidację Kościoła 
i przyłączenie go do Cerkwi prawosła- 
wnej. 

Ten okres naszych dziejów jest nie- 
zbadany dotychczas. To , co się pisało 
dotychczas o likwidacji Unji jest albo 
nieścisłe, alba nieobejmujące całokształ 
tu zagadnienia. 

Nie można mówić tylko o klęsce Ko 
ścioła katolickiego, który stracił około 
dwóch miljonów «wyznawców, —. klę- 
skę poniosła i Cerkiew prawosławna, 
która nie mogła odrazu dać misjonarzy 
i musiała posługiwać się jaka aposto- 
łami prawosławia wczorajszymi lichy- 
mi katolikami, często ludźmi o wątpli- 
wej etyce, czasem — deistami... 

Likwidacja Kościoła  Unickiego, 
przeprowadzona przez najwyższych 
dostojników Kościoła z biskupem  Jó- 
zefem Siemaszką na czele, została do-. 
konana w r. 1839, czyli pa upadku, a 
raczej — wskutek upadku powstania 
w r. 1831. Szerokie masy nie wiedziały 
o zmianie religji, ich nikt się nie pytał 
przed niemi ukrywano cały plan... 

Dlatego też na Litwie i Białej Rusi 
nie było tak strasznej, krwawej walki 
jak to się działo później na Chełmszczy 
źnie i dlatego również upadek religij- 
ności wśród ludu był po likwidacji ude- 
rzająco wielki i daje się we znaki aż do | 
dnia dzisiejszego. ` 

Podstępnie przeprowadzona likwi- 
dacja Unji i brak ideowych kierowni- 
ków Cerkwi prawosławnej sprawiły, iż 
cios otrzymał nietylko ten lub inny ob- 
rządek, lecz wiara chrześcijańska. 

Niemniejszą jednak była klęska 
narodowa. Utraciliśmy ogromne tereny 
wpływów, hen za Dnieprem i Dźwiną, 
a co najstraszniejsza  likwidatorami 
Unji i późniejszymi zawziętymi wroga- 
mi katolicyzmu i polskości byli Polacy, 
szlachta herbowa z dziada-pradziada i 
wyłącznie — wychowankowie Uniwer- 
sytetu wileńskiego. Apostaci—biskupi 
— Siemaszko, Łużyński i Zubko stu- 
djowali teologję w okresie  studjów 
Mickiewicza, pralaci — Holubowicz, 
Homoliccy, Jankowski uczęszczali na 
uniwersytet jednocześnie ze Słowac- 
kim. ; ' 

A więc dzieje likwidacji Unji można 
rozpatrywać jako dzieje duszy polskiej, 
która weszła na tragiczne 
straszny okres, który wówczas przeży- 
wały nasze ziemie, szlachetnych 
wzmacniał, słabych duchowo miażdżył. 
Wilno było kuźnią dusz mocnych, — 
Słonimszczyzna rozkładała dusze słabe. 
Wschód i Zachód, tkwiące w głębi pol- 
skich dusz tak zwanych Litwinów, wy- 
szły na jaw i stanęły w pozycji nieprze- 
błagalnie wrogiej. 

Dwa światy, dwie kultury, dwa du- 
chy! 

*. | oto rozpoczęła się walka: jeden 
obóz sztandary, w słońcu powiewające, 
zawieszał na szańcach Wilna, drugi 
miny podziemne zakładał pod Słoni- 
mem. Hasłem Wilna była filarecka mi- 
łość, hasłem  Słonima — nienawiść. 
Wilno z entuzjazmem wyznawało wia- 
rę, Słonim zatruwał się niewiarą.... I 
to, co Wilno budowało, Słonim miaż- 
żdżył, to, co Wilno wznosiło, Słonim 
spychał w dół, to co Wiłno czciło, jako 
świętość najwyższą, skarb najdroższy, 

Słonim... sprzedawał!... 
W tej walce Słonim padł... Zwycię- 

żyło Wilno... 
O Słonimie, o. Żyrowicach, — coż 

wiedzą obecnie miljonowe rzesze wal- 
nych Polaków?... 

  

  

Słonim. Figura św. Dominika. 

Ale wiedzieć coś trzeba. Ziemia, 
która tyle przeżyła, zmarnieć nie może.. 
Gdzieś tkwi jeszcze dawna potęga, do 

<zynu się sposobi nieśmiertelny Du h 
э 

įmy. Ksiąžęcy Slonim da 
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SŁI WU 

2 tajników komunistycznej afery 
JAK ZLIKWIDOWANO K.P.Z.B. w NOWOGRÓDKU. 

W połowie 1926 roku na terenie a 12-go OK rozesłało okólnik paleca- w Czepielowie, Szydłowiczach, Sewi- 
pow. Słonimskiego stwierdzono wzmo jący wszystki m rejonom, podrej onom 
żoną działalność komunistów, wśród 
których na pierwszy plan wybijał się 
podrejon w Szydłowicach. Gdy więc 
nastąpiła likwidacja OKKPZB zdekon- 
spirowane zostały poszczególne jedno- 
stki partyjne a wśród nich i podrejkom 
w Szydłowicach z sekretarzem 
(prezesem) Konstantym Morozem na 
czele. Wówczas to Moroz prawdziwy 
Białorusin, rozczarował się do komu- 
ny, która jest tylko przykrywką impe- 
rjalizmu rosyj. zrozumiał, że polepsze- 
nie doli narodu białorusk. dla które- 
go pragnie pracować nastąpi przez 
zgodne współżycie z Polakami. 

Konstanty Moroz. 

Moroz, natura szczera i otwarta 
wobec swych towarzyszy partyjnych, 
nie ukrywał niezadowolenia z działal- 
ności partji i poddawał ostrej kryty- 
ce każde posunięcie tak, że towarzy- 
sze zaczęli go posądzać o kontakt z 
policją, 'a w kańcu usunięto go z par- 
tj. Komuna znów zaczęła rość na si- 
łach, nastąpiła likwidacja w czasie 
której Moroz wszystkie swe spostrze- 
żenia lojalnie zakomunikował sędzie- 
mu śledczemu. 

Tymczasem aresztowani działacze 
komunistyczni przez swoje rodziny, 
które odwiedzały ich w więzieniu, za- 
rządzili od partji zemstę na Morozie. 

Tajny wyrok Śmierci. 

I już w dwa miesiące później zor- 
ganizowany na nowo podreįkom w 
Szydłowic ach na jednym z zebrań u- 
chwalił jednogłośnie wyrok  šmierci 
na Moroza i postanawia żądać od Cen 
tralnega Komitetu (drogą hierarchii 
partyjnej przez OK. Droga ta jest ści- 
śle przestrzeganą ze względów kon- 
spiracyjnych) zatwierdzenia wyroku i 
wyznaczenia wykonawców, zaznacza- 
jąc przytem, że w razie odrzucenia żą- 
dania wszyscy członkowie podrejko- 
mu porzucą pracę i wycofają się z par- 
tji. 

Zaznaczyć należy, że według osta- 
tnich informacyj partyjnych, wykonaw 
cy wyroków zatwierdzonych przez C. 
K. otrzymują specjalne przepustki do 
Rosji Sowieckiej i zabezpieczenie u- 
trzymania. Jest ich zwykle trzech i 
tworzą t.zw. w języku partyjnym 
„T.T.“ to znaczy trójkę terorystyczną“ 

Centralny Komitet Polskiej Partji 
Komunistycznej której Komunistyczna 
Partja Zachodniej Białorusi podlegała 
wyrok zatwierdził, polecając wykona- 
nie podrejonowej w Szydłowicach we 
własnym zakresie. 

Sprawa ta wałkowała się dość dłu 
go, aż wreszcie w -październiku br. pod 
rejkom Szydłowiecki wezwał ścigane- 
go przez policję Kiryłę Romanowicza i 
polecił mu wykonanie wyroku zaopa- 
trując ga w broń i przepustkę nade- 

. słaną z C.K. oddając go zarazem pod 
obserwację dwóch zaufanych ludzi, 
którzy mieli dopilnować i pomagać 
przy wykonywaniu wyroku. 

15 września — dzień decydujący. 

jaczejkom i poszczególnym członkom 
poukrywanie kompromi tujących pa- 
pierów, bibuły etc., gdyż ,,15-go stanie 
się coś, że policja przeprowadzać bę- 
dzie rewizje i aresztowania. 
W dniu 15.11 o godz. 20-ej do okna 
tepianki w której zamieszkiwał Moroz 
podszedł Romanowicz i oświetlił wnę- 
trze latarką elektryczną wyzywając w 
ten sposób Moroza i gdy ten wychylił 
się z sieni by dojrzeć kto świeci, huk- 
nął strzał, kładąc trupem Moroza. Na 
miejscu zbrodni znaleziono „obrezan- 
kę“ — rosyjski abcięty karabin z wy- 
strzeloną łuską. W tym czasie we wsi 
hucznie bawiła się młodzież na „wie- 
czorynce'. 

Wykrycie całej aiery. 

Wszczęte natychmiast przez policję 
śledztwo natrafiło na sieć całej organi- 
zacji komunistycznej, rozciągającej się 
na tereny dwu województw. A więc 
aresztowała dziataczy OKZMK Bara- 
nowicze z siedzibą w Słonimie, rejko- 
my Kosów, Słonim i Różana. Miejski 
Komitet w Słonimie, rejkom KPZB w 
Słonimie, podrejkomy ZMK w Zalesiu 

czach i Dobrym - Dworze, Rachowi- 
czach, Zalesiu i Zahornem. Areszto- 
wano członków sądu partyjnego z ini- 
cjatorem Turakiem. 

ORGANIZACJA K. P. Z. B. 
Dla orjentacji podajemy organiza- 

cję KPZB. A więc najniższą jednostką 
jest podjaczejka lub jaczejka, obejmu- 
jąca pewną ilość członków z jednej tyl 
ko miejscowości. 6 — 7 jaczejek two- 
rzą podrejon, 6 — 7 podrejonów re- 
jon, i 4 —5 rejonów w zależności od 
terenu Okręgowy Komitet (przeważnie 
jeden na województwo). Okręgowe 
Komitety z terenów województw: Wi- 
leńskiego, Nowogródzkiego i Poleskie- 
go tworzą Centralny Komitet Komuni- 
stycznej Partji Zachodniej Białorusi. 
ten zaś wchodzi w skład Centralnego 
Komitetu Polskiej Partji Komunisty- 
cznej. Za kratkami usiadło 28 osób, 
za 16 wszczęto pościg. 

Przy tej sposobności ustalono, że 
partja wydała szereg wyroków śmier- 
ci na informatorów i funkcjonarjuszy 
policji tak śledczej jak i mundurowej, 
zapowiadając wykonanie ich na naj- 

Szydłowiczach i Azaryczach, jaczejki bliższe dnie. 

W TEORII I PRAKTYCE 
Jak apasz warszawski zrealizował projekt Chestertona 
Sąd w Warszawie rozpatrywał przeć 

paru tygodniami ciekawą sprawę: niejaki Bu- 
czyński skradł z mieszkania państwa Garfin- 
klów kasetkę z kosztownościami. Podczas 
przewodu sądowego okoliczności, w jakich 
dokonał tej kradzieży wyszły na jaw, są tak 
niezwykłe, że warto je przytoczyć. 

* * * 

20-letni Kazik Kamiński został wysłany 
przez firmę Elektrolux do państwa Garfin- 
klów celem odkurzenia ich mieszkania. Wziął 
tedy aparat i ruszył w drogę. Przed bramą 
domu, gdzie miał wykonać pracę, stał przy- 
zwoicie ubrany mężczyzna, który też zagad- 
nął Kamińskiego: 

— Dokąd to idziesz kawalerze? 
Do państwa Garfinklów, wezwali mnie 

z firmy Elektrolux, 
— Aha, no to chodź ze mną, jestem lo- 

kajem u tych państwa. 
Chłopak nie miał żadnych podejrzeń, cóż 

to dziwnego, że bogacze mający ośmiopoko- 
jowe mieszkanie mają również lokaja i że 
ten lokaj stoi w bramie. Nic nadzwyczajne- 
go. Weszli nadrugie piętro, otworzyła im 
Fe jejmość — sama pani Garfinklowa. 
geudo — lokaj rzekł: „©. 

Oto jest zamówiony przez. panią Ele- 
ktrolux, weźmiemy się natychmiast do pracy, 
czy mamy zacząć od salonu czy jadalnego 
pokoju? 

Gruba pani rozumiała, że firma. odku- 
rzaczy przysłała dwóch pracowników — 
starszego, doświadczonego  czyšciciela i 
chłopca do pomocy. Nfezwłocznie tedy zapro- 
wadziła ich do salonu i prosiła wszystko do- 
kumentnie odkurzyć. Kamiński rozpakował 
tedy maszynę, włączył do sztepsla i zabrał 
się do roboty. Pseudo — lokaj pomagał mu 
bardzo intensywnie: ustawiał mebie, zabie- 
rał bibloty ze stołów, znosił serwety, zdej- 
mował obrazy wiszące na dywanach ścien- 
nych. Małżonkowie Garfinkel, gdyż i szanow- 
ny mąż przyszedł do salonu, patrzyli z lu- 
bością na postępy pracy. Podziwiali spraw 
ność starszego czyściciela, który tak zręcz- 
nie poruszał się wśród mebli, tak zgrabnie 
przesuwał je z miejsca na miejsce, iż mowy 
nie było o uszkodzeniu czegokolwiek; jego 

wszystko przysuwano mu tak pod rękę, iż 
nie potrzebował się prawie wcale ruszać. 

Pan Garfinkel interesował się wszyst- 
kiem i lubił rozpytywać każdego o jego za- 
jęcie, wszczął tedy rozmowę z mistrzem od- 
kurzania: 

Dobra maszyna ten Elektrolux, co? Ma- 
ło zachodu a skutek znakomity, nieprawdaż. 

O tak, proszę pana, żadne trzepanie nie 
może się z tem równać; pamiętam dawniej 
znoszą na podwórko kanapy, fotele, dywa- 
ny, potem walą trzepaczką z całej — siły 
przez godzinę i hajda — niosą znowu na 
górę. Przy okazji zawsze złamie się nóżka 
jakiegoś mebelka na schodach, trzepaczka 
poniszczy pokrycia mebli, zmęczenie djabel- 
skie a skutek mizerny — tylko powierzchow- 
ny kurz wypędzony; Elektrolux to fajna ma- 
szyna, mechanizm prosty, fatygi mało, czy- 
stość” wzorowa, pieniądze się łatwo zarabia, 
wszyscy zadowoleni. 2 

Ile też można zarobić dziennte chodząc 
tak odkurzać mieszkania? , ‚ 

— To rėžnie, zalezy od zapotrzebowa- 
nia, od szczęścia, bywa, że i 30 złotych w 
dzień uciuła, bywa że i nic. 

Prawda, wmieszał się Kamiński, w 
zeszłym tygodniu przez cztery dni próżno... 

U nas w Polsce, przerwał mu pseudo— 
lokaj, niema takiego zamiłowania do czysto- 
ści jak w innych krajach, Byłem w Niem-. 
czech przez dwa miesiące — tam dopiero 
porządek, wszyscy szorują, czyszczą,  po-, 
rządkują, a tu takie mieszkanie jak państwa 
jest rzadkością, nie wiem czy jest w Warszą- 
wie... i 

Wymowa starszego czyściciela była 
szcze efektowniejsza od jego iejų 
przesuwania mebli, niesposób wprost bylo 
wtrącić dłuższe zdanie — przerywał natych- 
miast i gadał, gadał bez ustanku. Kamiński 
ani razu ust nawet nie otworzył, gdy tylko 
zamierzał coś powiedzieć pseudo — lokaj 

aż się zachłystywał ód mówienia. Robota 
ani trochę na. tem nie cierpiała, odwrotnie — 

salon został w godzinę dokładnie oczyszczo- 

ny, elektrolux przeniesiono do sąsiedniego 

pokoju. Pan Garfinkel poszedł do swego ga- 

binetu, pani domu również. odeszła poleciw- 

szy kucharce pilnować czyścicieli. Pseudo— 

ie 

Termin ustalono na dzień 15.11. br. pomocnik miał całkiem łatwe zadanie gdyż lokaj orjentował się w mieszkaniu doskona- 

   
GODY ŚWIĄTECZNE 

24 grudnia po całodziennym poście, 
z chwilą, gdy błyśnie na niebie pierw- 
sza gwiazda, — we wszystkich domach 
chrześcijańskich, po przełamaniu się 
opłatkiem, siadają do uroczystej wie- 
czerzy wigilijnej, która się składa z dań 
tradycyjnych, w ilości nieparzystej, lecz 
obfitej. Obfitość bowiem dań wróży go- 
spodarzawi dobrobyt na cały rok przy- 

szły, A więc, w każdym prawie dómu 

naiwsi w ten dzień , podają na stół 
barszcz z grzybami, lub zupę grzybową 
bigos postny, kluski z: makiem, jagły, 
kaszę gryczaną, groch prążony, w bo- 
gatszych' zaś i rybne dania, jak szczu- 
pak faszerowany lub z szafranem, 
w śmietanie, karp w sosie śliwkowym 
lub rodzenkowym, węgorze i karasie 
smażone; kończą zaś ucztę obowiązka- 
we łamańce z makiem, a w. niektórych 
dzielnicach Polski i Ukrainie kucja (ku- 

tja), czyli pszenica lub pęśak gotowa- 

ny, przemieszany z makiem i miodem, 
kisiel z mlekiem migdałowem lub ma- 

kowem i kompot z owoców suszonych. 
Do stołu siadają według wieku, 

ażeby i umierać w takiej kolejności, i 
w liczbie parzystej; jeżeli zaś rodzina 
liczy ilość osób nieparzystą — zapra- 
szają kogoś z obcych lub służby, a 

zdarza się że i żebraka, na pamiątkę 
tego, że przy żłobku wszystkić stany 

były zrównane. Do wigilji zapraszają 
również glebę—żywicielkę w postaci 

snopu zboża lub czterech snopó 

wszystkich kątach poustawi 
rozmajtego zboża wi 

koń 

    

  

   
   

    

   

lin“ 

siana z pod obrusu. Czyje siano -dłuż- 

sze — ten żyć dłużej będzie. Czyje 

ciągnąc się — wyciąga jeszcze parę 

ździebełek — ożeni się lub zamąż wyj- 

dzie, w tym roku, czyje zaś połamane, 

pokurczone — chorować będzie długo. 

Kiedyś, gdy choinki nie znali, pod 0- 

brus kładli także prezęnty lub niespo- 

dzianki. 
Pa kolacji również sypią groch w 

górę, lub wykruszają ziarno ze snopów 

i sypią na stół, jako życzenia, aby w 
domu tym zawsze było syto. Na zakoń- 
czenie wieczoru — śpiewają pieśni re- 
ligijne i kolendy, które są również pie- 
śmiami treści religijnej. Właściwie po- 

chodzenia wyrazu „kołenda' czy „kolę- 

da“ nikt stanowczo nie tłomaczy. Z. 

Glogier tłomaczy to w ten sposób: 

„wyraz „kolęda* pochodzenie ma star- 
sze. Dawni Rzymianie pierwszy dzień 
każdego miesięca, a więc i pierwszy 
roku nazywali calendae. Nowy rok ob- 
chodzili hucznie i wesóło uroczystością, 
nazywaną festum całendarum. Ponie- 

waż w średnich wiekach początek no- 

wego roku liczył się od Bożego Naro- 

dz enia, a kościół naznaczył dzień 1 

stycznia w jego oktawę, rzecz więc 

piosta, że ze starego łacińskiega wy- 

razu Ściśle z obchodem Bożego Naro- 

dzenia i zwyczajem podarków nowo- 

rocznych, powstał w języku polskim 

wyraz kolęda, oznaczający zarówno 

we pieśń o narodzeniu Chrystusa, jak i po- 

ch, i z darek noworoczny. _ Kolędowaniem 

zaś i chodzeniem „po kolędzie” nazwa- 

jinej a no chodzenie z powinszowaniem świąt 

łótym i Nowego roku, przy śpiewaniu kolęd, 

pełek ca przez cały tydzień od Bożego Na- 

się 

łej 

rodzenia do 1-go stycznia przeciągało 
zat 

Od pewnego dnia świąt aż 

rych są najpospolitsze i niemal w ca- 

lem Herodem, kozą cyganami, turoniem 

żórawiem i nareszcie „Trzej Królowie". 

A więc zacznę według kolejności świąt. 

Pierwsze dni świąt do Nowego Roku 

chodzą najczęściej z gwiazdą. To zna- 

czy jak tylko na ulicy robi się 

ciemno, chłopcy, a nawet i dziewczęta 

zapalają w olbrzymiej gwiezdzie z dru- 

tu, tektury i kolorowej bibuły zrobionej 

— światło i z „gwiazdażem* na czele 

chodzą od domu do domu koleńdując 

i zbierając kiełbasy, bułki, serki, a zda- 

rza Się że i grosze, do torby. ! 

Także chodzą z Jasetkami czyli 

betlejkami, t. j. teatrem, gdzie laleczki 

grają całe „misterjum Bożenarodzenio- 

we. Artyśći wiejscy mają tu bogate po- 

le do popisu, i zdarzało mi się widzieć 

takie laleczki wyrzeźbione, naprawdę 

nie gorzej jakgdyby to robił rzeźbiarz 

fachowy, a nieraz i lepiej, bo każda 

laleczka — to była syntezą jakiejś 

namiętności lub charakteru, a więc: 

zła — jak Herod, djabeł; dobra — jak 

anioł, pastuszkowie; lub też syntezą 

niebiańskiej dobroci, jeśli tak można 

się wyrazić, bo takiemi właśnie były 

wyrzeźbione Madonna, Chrystusik i św. 

Józef. : 

Pozatem chodzą grupy z Herodem, 

to znaczy poprzebierani za króla Hero- 

da, djabła, śmierć z kosą i t. p. : 

Najczęściej spotykane są bezwzględnie 

grupy z cyganami, kozą turoniem i żó- 

rawiem. Wysmarowani sadzą, jako cy- 

ganie — chłopcy oprowadzają kozę ży- 

wą lub też przebranego w przewróco- 

ny futrem na wierzch kożuch — ko- 

leżkę; jeżeli zaś przebranego w taki 

sam kożuch, ale z dorobionemi złote- 

mi rogami, ogonem — ma ten chłopak 

udawać dzikiego tura, turonia. ! 

O tym turoniu dužo zachowalo sie 

legend, z których jedna głosi, że zda- 

rzyło się kiedyś pięknej pani zobaczyć 

w polu tura ze złotemi rogami. Więc 

zwołała wszystkie swoje sługi i kazała 

tura złapać, a gdy to uczynili, złote ro- 

gi turowi zdjęli i powiesili w komnacie 

pięknej pani, na których odtąd wieszała 

ona swoje futra i suknie. 

‚ 40 — lokaj pożegnał Kamińskiego mówiąc, 

“* można odmówić 
umiejętnośŚni! ©, cjpu i talentu aktorskiego, Umieć przez 

do najdawniejszych był zwyczaj chodzenia 

Trzech Króli zaczynają się obchody, z oswajonym wilkiem, niedźwiedziem 

zabawy, wróżby i przedstawienia z któ- lub turem. Dziś zaś zostały tego tylko 

Polsce powtarzające się — kolen- chociażby tem, że dają możność wy- 

dowanie z gwiazdą, z jasełkami, kró- ładowania fantazji ludowi, ujście jego 

* + 

Od tego momentu starszy  czyšciciel 
przynaglał robotę, dowodząc, że i tak dłu- 
go trwa. Po trzech kwadransach wszystko 
było skończone. „Poczekaj, rzekł Kamińskie- 
mu pseudo — lokaj, zaraz przyniosę pienią- 
dze”. Państwo Garfinklowie wypłacili umó- 
wione 15 zł. i byli bardzo zadowoleni, że 
nie żądają od nich dopłaty chociaż zadekla- 
rowali w firmie, że mają 8 maleńkich  po- 
koików a było ich 10 ogromnych. Napiwku 
również się starszy czyściciel nie domagał 
co ich ostatecznie dobrze usposobiło. W 
przedpokoju pseudo-lokaj wsunął Kamińskie- 
mu 25 zł. do ręki i otworzył drzwi. Państwo 
Garfinkel wyszli właśnie z gabinetu i Kamiń- 
ski zaczął im wyrażać całą swą wdzięczność, 
w trakcie jednak jego przemowy starszy czy- 
ściciel pociągnął go na schody zamykając 
drzwi za sobbą. Zeszli na ulicę gdzie pseu- 

że musi zajść do sklepiku. 

* * * 

Dalszy ciąg łatwy do odgadnięcia. Wiel- 
biciele czystości zauważyli po trzech dniach 
brak kasetki z kosztownościami w sypial- 
nym pokoju. Podejrzenie padło na pracow- 
ników firmy Elektrolux. Ban „Gartinkiel о- 
skarżył firmę, że jeden z jej wysłańców był 
złodziejem. 

— Jakto jeden z wysłańców, zdziwiono 
się w firmie, posłaliśmy przecie tylko chłop- 
ca. 

— Wezwany Kamiński potwierdził, że 
był sam. 

„A ten drugi, ten starszy, ktoż to był 
a ty kltamco!“ — wrzeszczal pan Garfin- 

1el. 

° — — Теп co mi pomagał odkurzać, ależ 
EB panski lokaj, odpart zdumiony Kamin- 
ski. 

Policja pokazała państwu Garfinkel al- 
bum przestępców, poznali w rutynowanym 
złodzieju Wacławie Biczyńskim „Starszego 
czyšciciela“. Odszukano go prędko i zapako- 
wano do więzienia. Na przewodzie sądowym 
mimo jego zaprzeczeń uznano go winnym: 
poszkodowani Garfinklowie, Kamiński i ku- 
charka przyznali zgodnie i bez wahania, że 
to ten sam człowiek co odkurzał mieszkanie 
przez pół dnia. Przyduszony do muru: Bu- 
czyński przyznał się. Krótka chwila, pod- 
czas której kucharka zbierała rozsypane gu- 
ziki a Kamiński naprawiał sztepsel wystar- 
czyła mu przenłeść kasetkę z szuflady ko- 
mody do swojej kieszen. : 

‚ „Skazano go na szešč lat ciężkiego wię- 
zienia. 

Przedstawilišm 

Najcięższą była chwila wzniesienia to- 
astu, Wszyscy młodzi 'próżniacy stali z kie- 
liszkami w dłoni, wszyscy k elnerzy ustawi- 
li się pod ścianą. Przebiegły intruz w tej 
trudnej sekundzie stanął po środku — pod 
ścianą — między gośćmi i służbą tak, iż 
młodzi próżniacy brali go za źle wymusz- 
truwanego wprawdzie lokaja ale w każdym 
razie za lokaja, służba zaś widziała w nim 
oryginała, zwolennika prohibicji, dziwaka 
nietowarzyskiego, ałe „w każdym razit-_* 
członka dostojnego klubu Młodych Próżnia- 
ków. 

Zakończenie było łatwe: wziąć w sto- 
sownej chwili, odprawiwszy paru kręcących 
się kelnerów, cały serwis'i zejść do szatni 

fakt autentyczny. Nie 
uczyńskiemu _ wielkiego 

pół dnia zachować się tak zgrabnie, iż każ- 
dy bierze go za kogo innego, nie zdradzić 
się żadnem słówkiem ani ruchem —— to do- 
prawdy sztuka nielada. Sam pomysł, jak- 
kolwiek niezwykły, nie jest jednak wcale 
nowym. Znakomity współczesny pisarz an- 
gielski Chesterton w tomiku nowel p. t. 
„Niewinność ojca Brown“ opisuje następują- 

le: przechodził z pokoju do pokoju z całą pozbawieni jakiegokolwiek zajęcia _ zbierali 

naukowa, raczej zakrawała na flircik. mnym pałacyku. Obsługa miała się składać nu: mądrale wpadają na ten sam pomysl. 

zjadów. dów stołowych. Łyżki, widelce i noże były žimieszku, Gdybyż napotkał jak tamten zło- 

— Gdy zajdzie to już pana tu nie będzie. — wydobywano je tylko na wspólne uczty. wdy wolę przypuszczać, iż sam wpadł na 

A żniacy już się schodzili — żyd postanowił 5 

wrócił stolik, na którym stało mnóstwo fata- Ojciec Brown, pobożny kapłan spędzał Nieszczęsny rok 1929 

Ran a: z góry. Nad pokoikiem był korytarz i sły- więc sobie wyobrazić, z jakiem zaciekawie- 

chwilę: ociężałości krokiem, to znów biegł lekkim, wyłuszczają rezultaty swoich 
Jednym z najbardziej popularnych i podo- 

inny przechodził przez korytarz i doszedł do ore* (stary Moore). Almanach ten ukazał 

Ojciec Brown, choć był tylko skromnym na. całym Świecie. 

szatni i tam odprawiwszy woźnego — sam Chnie krwawa wojna. W 'Anglji umrze czło- 

Ojciec Brown zmierzył go dokładnie okiem i stopień zachodni, poniosą straty przez ogień 

Co to znaczy — krzyknął młodzieniec. może doprowadzić do wojny. W angielskim 

uczynił — udawałeś lokaja i zarazem mło- prezydentowi Stanów Zjednoczonych  bę- 

sylja i oddał je kapłanowi. Żałośnie jednak zarówno Chiny 

postępował roztropny młodzian: ponja będą miały żałobę narodową. Poza- 

korytarz, właśnie ów nieszczęsny korytarz dzie największe. 

nerską serwetkę, w drugiej małą elegancką dziwa bitwa powietrzna, lecz astrolog nie 

serwetą w dłoni — udając tak wybornie lo- dji i Niemczech. * 

Gdy przechodził kelner — złodziej przy- będącego obecnie u władzy. 

publika Argentyńska zagrożona będzie re- 

Wrzesień: W Palestynie wybuchnie stra- 

potopy w niezwykłej ilości. 

jeszcze w tym miesiącu rozmaici uczeni i po- 

bezrobocie i nastąpi okres przemysłowego 

ce zdarzenie: 

Ojciec Brown oddał serwis młodym pró- bicia okrętów, gazu i ognia, Książę krwi 

WO. EZR szedł os do „Konko się rzadko ale zato uroczyście. Wigilję posta- 
otwierał szafy i wyciągał ubrania bez cienia nowili spędzić razem. Zamówili tedy, jak Les beaux esprits s 5 yi в ; P S я В sprits se rencontrent mówi 
wahania. Z kucharką rozmowa nie była już zwykle zresztą piękny lokal u żyda w skro- przysłowie francuskie co oznacza po nasze- 

y Czemu panna nie pomagasz, a stoisz z 12 lokai doskonale wyszkolonych i bardzo Ne : kati AS A Я 

jak MAIGWARA. a ws dwój uczciwych. Uczetwych, gdyż. miedzi» -Pró- dzia jeść dokladnie ki sese si Jak MO 
— Bo to nie dość was dwojga darmo- żniacy posiadali wspaniały serwis przyrzą- gorzej o skazanym nas 6 Jai więzienia rze- 

‚ — Darmozjadów, widzicie ją! Ej pa- ze szczerego złota z główkami z kości sło- qzjej 18261 + 
nienko bo i ja nie pomogę gdy zajdzie po- niowej. Przedstawiały rzecz prosta ogromną GEY L s En Ches 
trzeba. wartość i były strzeżone jak oko w głow ie PRA RR A оВ yły S 1 8 tona i potem imitował go tylko. Nie, dopra- 

— Ni zi i gdy - ж й 3 2 : z 

tobym przybiegał potem pomagać na każde gażowanych lokai. Nie było czasu na szuka- Karol. 
nie nowego, wieczór się zbliżał, młodzi pró- | I 725752555-5507727759575797777 5 UEI 

Przekomarzali się tak milutko a Kamiń- “7140 3 T NE = $ 
ski czyścił i czyścił. W pewnej chwili, gdy nic zamiszy i dera sim A Bwliow svo { la y r ь 
byli w sypialnym pokoju, pseudo—lokaj prze: siżalców: 

łaszków, rozsypały się po podłodze grzebie- A d p й 
nie, szpilki i guziczki. Kucharka musiała te Wieczór na S lokaja w małym, Anglja jest jedynym na świecie krajen4 
przyklęknąć i zbierać, w tymże momencie pokoiku ad BUS wagę od pacierzy Od- w którym cała prawie ludność wierzy w pra- 

ztepse rywały jednak dziwne szmery dochodzące wdę przepowiedni astrologicznych. _ Można 
siał iść wsadzić go z powrotem przyczem * 574: SERA : - 
spostrzegł, że pręciki wygięty się złośliwie— chać by.o wyraźnie jak po tym korytarzu niem Anglicy oczekują corocznie na ukaza- 
trzeba było je wyprostowywać przez dłuższą "toś, chodził powolnym, pełnym godności i nie się kalendarza, w którym astrologowie 

dyskretnym truchcikiem. ZPO 

Ojciec Brown wsłuchał się w ten chód bno najtrafniejszych kalendarzy jest Alma- 
i w ten bieg, zmieniające się ilekroć ktoś nach Moore'a, zwany krótko „the old Mo- 

niezachwianej pewności, że chodzi i biega się niedawno i gdyby się sprawdziła tylko 
naprzemian ten sam osobnik. Ale dlaczego drobna część tych nieszczęść, jakie przewi- 

taka gwałtowna zmiana? duje rok 1929, pobiłyby rekord katastrof 

kapłanem, był nadzwyczaj biegłym we Old Moore zapowiada następujące wy- 
wszelkich aferach złodziejsko-detektywnych. padki w kolejnych miesiącach: 
Przeczuł widocznie coś, -gdyż udał się do Styczeń: Na bliskim wschodzie wybu- 

zajął jego miejsce. Po pewnym, dość długim nek rodziny królewskiej. Ponieważ w tym 
zresztą czasie zjawił się elegancki młodzie- miesiącu Mars i Saturn się stykają, więc 
niec we fraku i zażądał swego płaszcza. okręty, które w tym miesiącu przepłyną 30 

rzekł: i rozbicie. ы 
Oddaj bracie łyżki, widelce i noże albo „Luty: Pomiędzy Grecją a Persją wybu- 

zawołam policję. chnie poważny konflikt polityczny, który 

Przysięgam, że zawołam policję, mówił domu królewskim narodzi -się nowy potomek. 
spokojnie Ojciec Brown, gdyż wiem, żeś u- Wydarzenie to nastąpi prawdopodobnie oko- 
kradł cały serwis, domyślam się jakeś to ło dwunastego. Około 10-go tego mfesiąca 

dego próżniaka. dzie groziło poważne niebezpieczeństwo. 

Nie było rady, młodzieniec powyciągał , Marzec: Wypadki tego miesiąca pozo- 

sprytnie rozmieszczone pod ubraniem uten- stają pod wpływem Marsa, W tym miesiącu 

się uskarżał, że tak dobrze obmyślone przed- gu katastrof. Dublin będzie widownią poli- 

sięwzięcie, tak doskonale w czyn wprowa- tycznej tragedji. : EG 

dzone nie dało żadnych wyników. A oto jak Kwiecień: W tym miesiącu Austrja i Ja- 

Szedł do pałacyku z dezynwolturą, tem cały świat będzie zagrożony poważnemi 

woźny wziął go za młodego próżniaka i wpu- wstrząśnieniami rewolucyjnemi szczególnie 
ścił bez trudności. Jako teren obrał sobie ów ku końcowi miesiąca niebezpieczeństwo bę- 

nad pokoikiem, w którym siedział Ojciec ‚ Maj: W tym miesiącu stary Moore nic 
Brown. nie przepowiada. se. 

W jednej kieszeni fraka miał dużą kel- Czerwiec: W tym miesiącu nastąpi praw 

chusteczkę do nosa. Gdy wchodził na ko- podaje bliżej wśród jakich narodowości. W 

rytarz, któryś z młodych próżniaków zło- Brukseli wydarzy się nieszczęście w rodzinie 

dziej biegł truchcikiem, lekko pochylony, z królewskiej, co się odbije eck«m w Holan- 

kaja, iż tamten nie miał żadnych złudzeń — Lipiec: Wydarzy. się niezliczona ilość 
to ktoś ze służby. katastrof lotniczych. Również w tym miesią- 

cu nastąpi nagły upadek rządu angielskiego, 

bierał poważną minę, serwetka ginęła w kie- Sierpień: We wszystkich krajach świata 
szeni a pojawiała się chusteczka, chod by ł wydarzą się katastrofy okrętowe i kolejowe 
pełen poczucia własnej wielkości. Japonji wybuchnie wojna domowa. Re- 

wolucją, Austrja zaś będzie okupowana. Al- 
manach nie pisze ani z jakiego powodu ani 
przez kogo. * E 

szliwa. walka. Prawdopodobnie żydzi pow- 
staną przeciwko Anglikom, Miesiąc ten przy- 
niesie również trzęsienie ziemi, cyklony i 

Październik: Umrze jeden z królów pa- 
nujących oraz sławny na całym świecie je- 
nerał. Oprócz tych dwóch osobistości, umrą 

litycy. ь я 
Listopad: W. Niemczech wybuchnie re- 

wolucja. W Anglji natomiast zmniejszy się 

by czmychnąć na ulicę. Ojciec Brown prze- е 
AC: s ai _ rozkwitu. 

LSS Ho Domyślit się 0.9 Ha Grudzień: Niezwykle dużo ludzi postra- 

p. da życie naskutek wypadków lotniczych, roz- 

żniakom a sam wyszedł z młodzieńcepy w królewskiej padnie ofiarą zdrady. 

najlepszej komitywie bo: cenił spryt i przed- Tą tajemniczą przepowiednią stary Mo- 

siębiorczość. ore kończy .swe proroctwa ną rok 1929. 

* + * 

"Był sobie w Londynie klub Młodych 
Próżniaków. Młodzieńcy bardzo bogaci i 

  

A 

Nowego Roku winszują sobie obsy- turalnie do polskich domów, które wcze 

pując się ziarieni. Także z wiecz»”1jc- śniej były powiadomione o tem) prze- 

Szcze kradą duży.bochen chleba na brani w kostjumy stylowe, nie z tektu- 

stół, aby Nowy Rok zastał chleba do- rek, lecz z materjałów uszyte. Żaden 

statek, i żeby go nie zabrakło prze polski dom nie odmówił był przyjęcia 

rok cały. W wigilje N. R. również d:ie- takich Trzech Króli, a datki niektórych 

wczęta i chłopcy wróżą, ale są to prze- były znaczne.Adw. Wróblewski i Par- 

ważnie te same wróżby, jak w Andrzej- czewski rok rocznie dawali po 100 ru- 

ki. Przez cały dzień Nowego Roku cho- bli, inne domy po 50—25, najmniejsze 

dzą te same maskarady, turoń, cyga- datki były 10—15 rubli, co na owe cza- 

nie, żydzi i t. p. sy (rok 1900—1901—1902—3—4—5) 

Qd Nowego kuku dzień jest :rochę były pieniądze duże. Podobno było tak 

dłuższy o czem też mówi przystowie: że „w sezonie tacy „Trzej Królowie 

„ta Nowy Rok przybyło dnia na bata- zbierali do dwóch tysięcy rubli, które 

m skck“ szły na szkoły potajemne, zakup i wy- 

ud 6 grui.ja zaczynają chodzić syłanie książek na wieś i t. p. Inną po- 

grupy tak zwani „Trzej Królowie", +. j. rą roku taka grupa była znana jeszcze 

chłepcy i dziewczęta przebrani za k:ó- z tego, że zajmowała się tluczeniem 

lów, królowe, rycerzy, aniołów, którzy szyb w domach polskich, iluminowa- 

chodzą kolenaować z gwiazdorem na nych w dni gałowe. 

czele. 2 Dziś takich grup ideowych niema. 

W Wilnie „Trzej Królowie" mają swo Dziś chodzą grupy ' przedsiębiorcze, 

swoją iradycję, o której pamięta jeszzze które nie zawsze dobrze kolendują i 

wiele csob. A mianowicie: grupa ludzi nie zawsze uczciwie się zachowują, 

ideowych, pragnąc zebrać pieniądze na więc też w mieście nie są one spe- 

oświatę ludu — organizowała rokrocz- cjalnie ciekawe. 

nie z inteligentnych rzemieślników — „Trzema Królami' kończy się ma- 

„Trzech Króli". Pozwolenie od władz skarada uliczna i zaczynają się dni pra- 

otrzymywała się na imię synów czy cy. Więc wyhasawszy się, wytanczyw- 

innych chłopców (pozwolenia wyda- szy się — dziewczęta siądają do war- 

wane były tylko chłopcom) natomiast sztatów, lub też szykują się da ślubu, 

  

Wogóle tur jest ulubionym tema- 
tem w podaniach ludowych. Za czasów 

„parafrazy”, ale które są przyjemne 

   

temperamentom, no i zachowują łącz- 
ność z tradycjami. 

Po wsiach w okresie godów jeździ 
ksiądz z organistą da wszystkich wsi 
i domów należących do parafji. Miało 
to i ma do dziś ważne. znaczenie wy- 
chowawcze, albowiem ksiądz taki jak- 

by obserwuje życie swych  paraijan, 
dzieci nieraz zapytuje lub. poucza -ka- 

techizmu, rozdaje opłatki, obrazki, ró- 

żańce. Lecz ma też z tego i profit: każ- 

dy dom się odwzajemnia kto czem mo- 

że, przeważnie zbożem i płótnem, a 

czasem grzybami, orzechami, suchemi 

owocami. Kiedyś podobno był zwyczaj 

że wieś przez swego wójta ofiarowy- 
wała długie kiełbasy, mierzone na łok- 
cie, więc długość takich kiełbas nieraz 

przekraczała. 80—100 lub 120 łokci. 
Dziewczęta na wsi wierzą, że miej- 

sce, na którem przed chwilą siedział 

ksiądz jest szczęśliwe i jeżeli pierwsza 
po jego wyjściu usiądzie na to miejsce 
— niezadługo zamąż wyjdzie. kolendować chodzili starsi (Z. Packie- o ile wywróżyły lub wytańczyły so- 

Wszystkie wieczory w okresię go- wicz, Kalinowski, Szymkiewicz, Hry- bie zapowiedzi. 

dów świątecznych — nazywają się dziuszko i in.) od domu do domu (na- ergo 

wieczorami świętemi, i po zmroku już 
nikt nic pracuje, tylko kolendują i opo- 
wiadają różne hisiorje, młodzież zaś W 
vrządza zabawy. 

(Ostatni wieczór w roku, t. į. wigi- 

lja Nowego Roku nazywa się,bogatym* 
wicczoremm lub „szczodrym*. Ten wie- 

czór kto żyw, kto zdrów — stara się 

spędzić jaknajweselej, żeby rok ptzy- 

  

wesoły i beztroski. 
s chodzą jedni do drugich w 

gościnę. zawsze cudacznie przebradi, 
a gospodyni tego domu musi wszys:ko 

ce ma stawiać na stół, inaczej g 
sami wybieram z kryjówek kiełbasy, 
chleb, stoninę i zjadają. 

Dziewczęta [!'zynoszą ze Sson4 Sie- 

mie !niane. które wrzucają do pieca, 

gdzie sierię pęka z trzaskiem na do- 

brą wróżbę. й 

W tcn wieczó: kolendują licza*mi 

grupami, a datki zbierają do torb7, aby 

potem w umówionem miejscu urzążzić 

wspólną wesołą w'eczerzę z tańcami, 
zabawami, wrćżbami e.t.c. 

szły był Wi 
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< SŁOWO 

u pod protektoratem Pana Ministra Przemysłu i Handlu * 
„ odbędzie się 

* inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego a dnia5 stycznia * 

Honorowego Członka Ligi Morskiej i Rzecznej 

„ w Sałonach Oficerskiego Kasyna EB 
Garnizonowego w Wilnie ul. 

Ad. Mickiewicza Nr. 13.     1924 r. p 

EE 

LE      
ar świąteczny. We wtorek 25 b. m. dwa 
przedstawienia: o godz. 5 m. 30 p. p. po raz 
pierwszy „Betleem polskie* —-L. Rydla, o 
godz. 8 m. 30 w. — „Ja tu rządzę" W. Ra 

1 PRZECRADZEK URBANISTYCZNYCH. 
Jeszcze w sprawie aufobusów. 

packiego. We środę 26 b. m. — trzy przed- je bogpodórczy Zjem Wlot X R O 
WTOREK. 

= W obronie rybaków. J =: Wschód sł. g. 7 m. 33 

stawienia: o godz. 3-ej p. p. — „Betleem 
polskie" — L. Rydla, o godz. 5 m. 30 p. p. 

Nieszpory o 6-ej. W dniu 26 b. m. pryma- — „Ogniem i mieczem* — H. Sienkiewicza, 

Od jednego z członków Wileń- 
skiego Towarzystwa  Rybackiego 
otrzymujemy poniżej drukowany 
list. 

Dnia 23 października rb. w Dyrek- 

cji Lasów Państwowych odbyły się 

przetargi na jeziora rządowe; na nie- 

które grupy jezior było mało amatorów 

o inne zaś toczyła się zacięta walka, 

napędzano czasami podwójną, potrój- 

ną cenę w porównaniu z tą, od jakiej 

przetargi zaczynały się. Fakt faktem, 

że przetargi odbyły się, od rybaków, u- 

biegających się o jeziora przyjęto wy- 

magane wadjum i ci, którzy przy prze- 

targach utrzymali się wracałi do domu 

«w przekonaniu, że sprawa ich jest za- 
łatwiona. Bo kontrakty dzierżawne ka 

- zano im zgłosić się do Dyrekcji po pa- 
ru tygodniach, zastrzegając, by do о- 
trzymania kontraktów połów nie roz- 
poczynali. Co taki rybak po powrocie 

do domu miał robić? Trzeba było przy- 

gotować się, by niezwłocznie po otrzy- 

maniu kontraktu można było przystą- 

pić do połowów i wykorzystać resztki 
sezonu jesiennego i początki zimowe- 

go, czas dla rybaka najdroższy i bo- 

dajże nazyskowniejszy. Trzeba było do 

porządku doprowadzić i niewód letni i 
zimowy, należycie je wyremontować, a 
więc dokupić siatek, postarać się za- 
wczasu o personel rybaków dla prze- 
prowadzania połowów tak jesiennych, 

jak zimowych, często nawet robotni- 

ków takich trzeba było zadatkować, 

upewnić się i umówić o lokale dla ry- 

baków podczas połowów, o lodownie, 

itd., i gdy już rybak mniej więcej te 
roboty przygotowawcze wykonał, — je 
chał do Wilna do Dyrekcji Lasów Pań- 
stwowych po kontrakt. Nastąpiło pie- 
rwsze rozczarowanie — Dyrekcja cze- 
ka dyspozycji z Ministerstwa, — zgło- 
sić się później, tak na dowiadywanie 
się przeszedł cały listop. Denerwuje się 
rybak, najlepszy czas ucieka, wadjum 
leży, na przygotowanie się do połowów 
pieniądze wydał, a kontraktu jak nie 
ma, tak niema i co najgorsze — łowić 
nie można. 

Wreszcie coś w połowie grudnia 
rybakom ogłoszono, że z wyjątkiem 
kilku kontraktów, które zostały. pod- 
pisane, dalsze kontrakty zatwierdzone 

_4 wydawane nie będą i rybacy mogą 0- 
trzymać złożone przez nich wadjum z 
powrotem. 

Dyrekcji Lasów Państwowych bar- 
dzo łatwo było postawić krzyżyk na 

przetargach i przejść nad tą sprawą 

do porządku dziennego, lecz pomimo 
woli nasuwa się pytanie, a któż ryba- 
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„ fabryki 

Żądać wszędzie. 

ROE GEO , 777 77 UA GRS 

Boże Narodz 
iutro 

Szczepana. 

kom zwróci te straty, jakie oni ponie- 

śli.? Wadjum, które czasami wynosiło 

1000 i więcej złotych przeleżało 2 mie- 

siące. Zwykłe zjawisko, że rybak z wła 

snych środków nie mógł zebrać potrze- 

bną na to sumę, i na gruby procent do- 

pożyczał na stronie, by tę sumę skom- 

pletować a wydatki na zakup nowych częnienie | J 

sieci, na remont niewodów? A dwa mie grędnie w m. ) 171 

siące bezczynnego oczekiwania, — 0- 

kres, w przeciągu którego ten rybak Temperatura | р 

musiał żyć z kieszeni, bo nie mając średnia l 

prawa połowu, nic nie zarabiał. Teraz 

mu proponują zabrać swoje wadjum z 

powrotem. Wśród dzierżawców jezior 

są tacy, którzy już od całego SZeregUu vyjąty i 

lat żyli tylko z rybołóstwa, co on teraz grzewaźający \ 

ze sobą pocznie? 

Dokąd podziač caly uporządkowa- 

ny, a tak kosztowny sprzęt, z którym 

został literalnie wyrzucony na bruk? 

Kto te straty, i tę krzywdę, jaka stała 
się rybakom, wynagrodzi? Nawet gdy- 
by w razie powództwa ze strony ry- 

baków Dyrek. sprawę przegrała (co 

wcale R jest) to ы každym 27 jako w ostatni czwartek grudnia O godz. 

razie to poczucie wyrządzonej krzywdy 5 po poł. w kościele św. Jana odbędzie się 
ten „niesmak pozostałby, a chyba te- zwykła Adoracja miesięczna Przenajśw. 

go należy wszelkiemi Siłami unikać. Sakr. Księży wileńskich, || 
Nasz prosty rybak szedł do Dyrekcji . — Nabożeństwa 5 kościołach WIE 

e) i i zaufaniem i z tą jego SKich w okresie świąt. Dla udogodnienia czy 

z DO WTA W: 2 JES telnikom naszym orjentowania się w termi- 

psychologją trzeba się liczyć. Dla CZe- nach nabożeństw w poszczególnych košcio- 
go niektórym ona E = lack aged podajemy godziny, w któ- 

sznie) pozostawiono dzierżawę na rok rych odbędą s ) : 

со (іа) im możność przygotować się do „4 a RWE ać 
stworzenia sobie innego warsztatu pra- SR Jaibrzykowskiego o północy. O godz. 

cy. Dla czego pod tym względem wszy 6 rano odprawiona zostanie prymarja, o g. 

scy uczestnicy przetargów nie byli tra- 8.30 — wotywa suplikacyjna, 10 a 15 

ktowani równorzędnie? Dla czego pod 51 kone a Is A 

tym względem dla jednych zrobiono E gia ia e y. 

wyjatek, a dla drugich nie? W wigilją Nowego Roku o godz. 5 p. 

Z jakiej racji powstały te nieporo- poł. W PZ 

zumienia? jakoby, jak słyszeliśmy, Dy- kapa ear wicza. Е : 
rekcja ma przystąpić do ekspłoatacji W Kaplicy Ostrobramskiej: w dniu 25 

niektórych grup jezior na swoją rękę. b. m. odpraw tona zostanie o godz. 8 rano 

Tak odrazu, bez należytego przygoto- uroczysta msza św. oraz litanja o godz. 5-j 
5 = Е i kościele Św. Teresy: Pasterka o 12. 

wania, nie mając ani zespołu potrzeb- Prymarja o 6 rano, Brontė o 9-ej, suma о 
nych do tego ludzi, ani zapewnionego Il i nieszpory o 4 po poł. w dniu 25 i 26 

zbytu, — czy dobrze to się skończy? b. m. 

Nie ch cę być złym prorokiem lecz po- W kościele Św. Ducha. Pasterka o 6 ra- 

mimo woli nasuwa się na myśl dwa no, wotywa o 8 m. 30, suma o 11 i nieszpo- 

stare, ale dobre rosyjskie przysłow fa, w kościele Św. Jakóba: Pasterka o g. 
jedno z nich_mówi: „targowali — w 12. Prymarja o 6, wotywa 0 10, suma o II, 
sieliś, obszczytaliś — prošleziliš“. i nieszpory o 6-ej. г 

Dobrze, jeżeli skończy się tylko na tem = i anas Kine mA 

że Skarb uroni tych kilka łez (inaczej o S-ej, suma 0 Mi nieszpory o 5-ej. w dniu 

mówiąc trochę straci na tej imprezie), 26 b. m.: prymarja o 6 rano, oraz. pozosta- 

a jeżeli sprawdzi się drugie przysłowie: łe nabożeństwa w godzinach poprzednich. 

„targowali kirpiczom, i ostaliś ni pry W kościele Wizyte,k (Rossa): Paster- 
й Ка о dwunastej, prymarja o 7-ej, suma o 9, 

czem”. Czy warto było wtedy z tej ra- wieczorem zaś ji 5-je uroczyste nieszpory, po 
cji zrywać przetargi? nieważ, jak wiadomo, drugi dzień świąt ob- 

Zach. sł. o g. 15 m, 39 

  

Spostrzeženia meteorologiczne 
Zakladu Meteorologii U. S. B. 

z dnia 23 — -XII 1928 i. 

QL 

Opad za do- 
bę w mm 

Południowo-zachodni 

Uwagi: Pochmurno. 

Minimum za dobę —135C. 

Maximum na 605% - 6%. 
Tendencją barometryczna: spadek 
ciśnienia. 

EGZ 

KOŚCIELNA. 
— Hora Sacra Cieri. We czwartek, 

Czas pokaże. (—) chodzony jest w tym kościele uroczyście. 
W kościele Piotra i Pawła: Pasterka o 

S 6 rano, poczem dwie msze i suma o 11-ej. 

— 

  

WĘGIEŁ | KOKS 
wagonowo Oraz tonnowo 

M. DEULL, w Wilnie 

Jagiellońska 3/6 tel. 811 

Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

kiego 27, tel. 2-19. 

a 
    

A. Z. $. mistrzem hokejowym okr. wi- 
  

rja o 6 m. 30 i suma o 11-ej. o godz. 8 m. 30 w. — „Ja tu rządzę W. 
W kościele po-Bernardyńskim: Pasterka Rapackiego. We czwartek dwa przedstawie- 

o 12-ej, prymarja o 6-ej, wotywa o 9-ej, SU- nia: o godz. 5 m. 30 p. p. — „Betleem pol- 
ma o 11 i nieszpory o S-ej. skie" — L. Rydla, o godz. 8 m. 30 w. „Cza- 

W kościele św. Jana: Pasterka o 6 ra- rodzej* (Beverley) — Berra i Verneuilla. 
no poza'tem nabożeństwa w godzinach zwy- — Teatr „Rewja* Sala Klubu Kole- 

ktych. jowców Dąbrowskiego 5. We wtorek 25 
— Powrót z Rzymu j. E. ks. Arcybisku- 

pa Jałbrzykowskiego. W dniu wczorajszym 
powrócił z Rzymu bawiący tam z okazji u- 
roczystości 50-lecia kapłaństwa Ojca św. 
Piusa XI J. E. ks. Arcybiskup Romuald Jał- 
brzykowski i ks. Biskup Kazimierz Michal- 
kiewicz, wioząc błogosławieństwo udzielone 
przez jego Świętobliwość archidjecezji wi- 
leńskiej. Przybywających dostojników witali 
na dworcu przedstawiciele duchowieństwa. 

KOLEJOWA. 
— Wstrzymanie ruchu towarowego na 

kolejach. Do Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 
nadeszło pismo Min. Komunikacji powiada- 
miające, że w celu umożliwienia odpoczyn- 
ku pracownikom kolejowym wstrzymany 
będzie ruch pociągów towarowych 24 b. m. 
G godz. 18 do dnia 26 b. m. Wyjątek sta- 
nowią pociągi przewożące pilne ładunki woj- 
skowe, artykuły ulegające szybkiemu zepsu- 
ciu i żywy inwentarz. Ró 

% 6 
RÓŻNE 

— Opłatek oficerów policji. Dziś, o go- 
dzinie 1 m. 30 w lokalu kasyna oficerskie- 

go (Zawalna 56), odbędzie się tradycyjne 

łamanie się opłatkiem oficerów policji m. 
Wilna. х ” 

Opłatek dla nižszych  funkcjonai juszy 
policji zorganizowany zostanie w lokalu re- 
eh ! : 

owiadujemy się przytem, że wszyscy 
funkcjonarjusze policjj w pierwszy i drugi 
dzień świąt pełnić będą służbę normalnie. 
Nie dotyczy to, rzecz jasna tej nielicznej 
grupki, której udało się uzyskać urlop kil- 
kudniowy. 

= Tegoroczna zima. Zima tegoroczna 
nagle i niespodzianie zajrzała nam w oczy. 
Przybyła spóźniona, bezśnieżna, ale za to 
luta. dO się ludzie do mizernie opala- 
nych ( z racji drożyzny) mieszkań, do cu- 
kierni i klną at Na ulicach przedmieść co- 
raz rządziej rozlega się srebrzysty Śmiech 
dziatwy. Pootulana w chusty i szaliki mil- 
cząc pomyka ze szkoły niosąc w zgrabia- 

ch od zimna paluszkach książki i SASA 

zeklinają brak śniegu dorożkarze. Ty! 
pieniędzy wydać musieli na remont sań, a 

tu gruda niszczy gumy u dorożek. . 
Tylko w parku im. gen. Żeligowskiego 

ruch i wrzawa. Zorganizowana staraniem 

Kuratorjum Szkolnego ślizgawka przyciąga 
liczne rzesze wesołych, roześmianych spor- 
towców. Starsi, na trzech boiskach  ho- 
ckey'ów szykują się do boju, młodsi ślizga- 

ją Się-na torze okalającym boiska. Wesoło 

tu i zdrowo. - 

Narciarze i saneczkarze chodzą jeno 

smutni czekając na śnieg. Obyż spadł obfi- 

ty i rychło choć to wątpliwe, bowiem P.1.M. 

przepowiada nadal mrozy trzaskające. 

1EATR I MUZYKA 

— Reduta na Pohulance. We wtorek 

dnia 25 b. m. t. j. w pierwszy dzień świąt 

Bożego Narodzenia teatr zamknięty. W śro- 

dę, dnia 26 b. m. po poł. przedstawienie 

pularne dramat G. Zapolskiej „Tamten 

łety w cenie od 50 gr. . 3 
Wieczorem o godz. 20-ej komedja W. 

Perzyńskiego „Uśmiech losu". 
— Teatr Polski sala „Lutnia”. Repertu- 

КТ 
Walne zgromadzenis Wil. 0.Z.L.A. 

т 

  

grudnia i dni nastepnych „Wielka Świątecz- 
na Rewia” przy udziale pierwszorzędnych sił 
artystycznych. Szczegóły w programach 
codziennie przedstawienie — początek O 
godz. 8 min. 15 w. Bilety wcześniej w biu- 
rze „Orbis* a w dniu przedstawienia od 6 
wiecz. w Kasie Teatru. 

WYPADKI I KRADZIEŻY 
— Zabójca Gurwicza sam zgłosił się 

do prokuratora. Przed kilku dniami pisaliśmy 
o zabójstwie Gurwicza, wypuszczonego nie- 
dawno z więzienia członka bandy „Bruder- 
erein'. W sprawie tej aresztowano sześć 
osób, jednemu zaś z najbardziej poszlako- 
wanych niejakiemu Gorfajnowi udało się 
zbiec. Poszukiwania policji nie dawały re- 
zultatu, a tymczasem poszukiwany zgłosił 
się sam do prokuratora. Zeznał on, że wy- 
strzelił do Gurwicza w obronie własnej, gdyż 
był przez niego napadnięty. Zeznaniom tym 
nie dano widać wiary bowiem Goriajn ode- 
słany został do więzienia na Łukiszkach. 

Z SĄDÓW 
Zając w opałach. 

„Stanisław Szewczunas nie miał zwy- 
czaju pracować, natomiast wymagania jego 
były choć skromne ale kosztowne. Lubił, 
jak się to mówi, pociągnąć. Widać okazja 

j nadawała się często i opary winne wpły- 
nęły na słabe funkcjonowanie mózgu, tru- 
dno bowiem przypuścić, aby człowiek nor- 
malny zdecydował się na czyn tak potwor- 
ny jak ten, którego dopuścił się Szew- 
czunas. 

Oto myszkując po Nowej Wilejce w 
poszukiwaniu  łątwego zarobku  zau- 
ważył 15 letniego chłopca (jak się potem 
okazało E. Zająca) który rozmieniał w 
sklepie 20-to złotowy banknot, Prócz tego 
chłopiec miał jeszcze pieniądze otrzymane 
w fabryce. Ohydny zbój zorjentował się 
w lot, i- nadarzyla mu A rd okazja 
zaopatrzenia się w gotówkę—na święta. 
Było to 14 XII 27 = > *ч 

Wyczekawszy moment aż chłopiec za- 
łatwiwszy sprawunki wracał do domu po- 
lem, za warsztatami kolejowemi rzucił się 
na niego i począł dusić, nąpychając jedno- 
cześnie śniegu do ust. 

Chłopczyna stracił przytomność i... 51 
zł. jakie miał w kieszeni. Dochodzenie po- 
licyjne doprowadziło do ujawnienia sprawcy. 

__ Na przewodzie sądowym przyznał się do 
winy, to też spotkała go stosunkowo ła- 
godna kara—rok więzienia. 

  

RADJO. 
Wtorek. dn. 2% grudnia 1928 r. 

10,15 - 11,45: Tr. nabożeństwa z Kate- 
dry Poznańskiej. 17,00—18,00: Tr. audycji 
dla dzieci z Poznania. 19,00—20,15: Tr. 
koncertu z Krakowa. 21,00 — 22,00: „Mi- 
sterjium Bożego Narodzenia* słuchowisko. 

Środa. dn. 26 grudnia 1929 r. 
10,10—11,45: Transmisja nabożeństwa z 

Katedry Wileńskiej. 11,56 - 12,10: Tr. z War-- 
sząwy: Sygnał cząsu, hejnał oraz komuni- 
kat meteorologiczny. 12,15 - 14,00: Tr. po- 
ranku symfonicznego z Filh. Warsz. 14,00— 
15,00: Tr. odczytów rolniczych z Warszawy. 
15,15 17,20: Tr. z W-wy. Polska pieśń lu- 
dowa i muzyka taneczna. 17,20—17,30: Od- 
czytanie programu dziennego i komunikaty. 
17,30 — 18,30: Audycja dlą dzieci. 18,30 
19,15: Muzyka z płyt gramofonowych. 19,15 
—19,40: Tr. z W-wy: „Rozrywki umysłówe* 
19,40: — 20,00: Odczytanie programu na 
czwartek, komunikaty i sygnał czasu z 
W-wy. 20,00 20,30: Tr. z W-wy: „Szklarz* 
E. Zegadłowicza. 20,30—21,30: Tr. z Po- 

II. Niedomagania linii Nr. 4-ty. 
W kwestji tej linji, otrzymujemy obszet- 

ny list od jednego ze stałych pasażerów — 
pana S. wyszczególniający szereg bolączek 

Już od 1-go b. m. przestała kursować 
kolejka wąskotorowa pomiędzy W. Pohu- 
lanką a Wiiczą Łapą. Dla obsługiwa: 
trzeb ludności tej dzielnicy utworz 
bawem nową linję autobusową Nr. 4-ty. 

Zgodnie z tradycyjnem u nas niedbał- 
stwem, ani o zamknięciu wąskotorówki, ani 
o uruchomieniu nowej linji autobusowej, nikt 
nie potroszczył się poinformować nałeżycie 
mieszk. miasta, to też mało kto o tem wie 
oprócz zainteresowanych. Niedbalstwo te 
posunięto tak dalece, że na przystankach — 
poczekalniach nieboszczki kolejki  nietylke 
že nie wywieszono ogłoszeń o jej unierucho- 
mieniu, lecz nawet nie usunięto starego roz- 
kładu jazdy, który w dalszym ciągu wpro- 
wadza w błąd puj bliczność! 

Każda nowa linja autobusowa, potrze- 
buje pewnego czasu by wyrobić sobie klien- 
telę,nie dziw więc że na linji Nr.. 4-ty pu- 
bliczność narazłe niedopisuje i że linja ta 
jako deficytowa, obsługiwaną jest pod przy- 
musem przez właścicieli autobusów wszy- 
stkich innych linij z kolei. 

Ponieważ jaki taki ruch panuje na tej 
linji tylko dniem, autobusy kursujące po niej 
czynne są tylko do godziny 6-€ej wieczór. 
„Redukcja* ta jest przedmiotem słusznych 
utyskiwań mieszkańców Wilczej Łapy. ш- 
nem jeszcze niedomaganiem tej linji jest ta 
okoliczność, że tu autobusy jeżdżą jak chcę 
i kiedy chcą, urządzając od czasu do czasu 
wyścigi celem jaknajszybszego dopadnięcia 
do jedynego „dochodowego rzystanku 
na tej linji — rzeźni miejskiej. Publiczność 
tego przystanku, zarówno pod względem 
higienicznym jak i estetycznym budzi sze- 
reg zastrzeżeń i jest więcej niż przykrą dla 
przeciętnie kulturalnego pasażera. 

Nie mówiąc już o wprost ohydnie brud- 
nych ubraniach rzeźników, któremi brudzą 
i niszczą oni wnętrze autobusów i ubrania 
swych sąsiadów — pisze p. S. o tych pa- 
sażerach — przewożą ci panowie w koszy- 
kach lub wprost w kieszeniach swych 
okryć, wystające zeń wątroby cielęce, po- 
Śladki baranie, flaki etc... Nieraz po koszy- 
ku takiego pasażera pozostaje na podłodze 
autobusu kałuża cuchnącej posoki!*... Kon- 
duktorzy mimo to wszystko — traktują tych 
brudasów z ojcowską wręcz wyrozumiało- 
ścią, a to z powodu, że na tej linji jest to 
najbardziej liczny i dochodowy odłam pu- 
błiczności, zwłaszcza w dnie targowe. Miej- 
my nadzieję że czynniki sanitarne naszego 
miasta zechcą zabrać głos w tej kwestji. 

IM. Możliwość me cen autobtso- 
С wy! 

‚ № dziedzinie tej zapatrywania poszcze- 
gólnych grup ludności są wręcz diametral- 
nie przeciwne. Pasażerowie swoje, a wła- 
ściciele autobusów swoje! 

Jak wynika z przeprowadzonego przez 
nas wywiadu z jednym z właścicieli auto- 
busów, obie strony mają po swojemu rację, 
przyczyną zaś wszystkich nieszczęść są 
horrendalne bruki wileńskie. One to z po- 
wodów znanych, powodują wzrost kosztów 
eksploatacji, a co zatem idzie i podwyższe- 
nie cen biletów autobusowych. 

Za jedynie możliwe ułatwienie dla pa- 
sażerów, w tej dziedzinie do czasu uregulo- 
wania kwestji bruków uważał nasz współ- 
rozmówca ustalenie nowego minimalnego 
kursu — mniejszego niż obecny, opłata za 
który mogłaby wynosić 20 groszy od oso- 
by dorosłej i 15 gr. od młodzieży szkolnej 
(obecnie najniższa opłata wynosi 30 i 20 
gr. od osoby). 

IV. O należyty wygląd konduktorów. 
Podzielając najzupełniej stanowisko na- 

sze w kwestji nadania konduktorom auto- 
busów wyglądu bardziej odpowiadającege 
wymogom wielkiego miasta, jakiem jest Wi 
no, a to przez wprowadzenie specjalnych 
okryć głowy, współrozmówca nasz nader 
słusznie zwrócił uwagę na inny jeszcze nie- 
pożądany szczegół, a mianowicie, że więk- 
szość konduktorów nie posiada skórzanych 
torb dla pieniędzy, rozkładając je po wszy- 
stkich kieszeniach. Należałoby zaprowadzić 
przymus posiadania torb na pieniądze przez 
konduktorów autobusowych. 

   

į 
Piasacki kane | 

в Lea | leńskiego. 
W dniu wczorajszym odbyło się pierw- 

sze a zarazem finałowe spotkanie hokeistów 

W dniu 20 XII. b. r. w obecności de Znania, „Jasełka”. 21,30—2200: Tr. słucho- 
legatów klubów: W. K. S. „Pogon*, 2 p” wiska z W-wy, 22,00—22,30: Tr. z W-wy: 
sap. A. Z. S., Makabi, 5 p. p. Leg. i R.K.S" Komunikaty. 22,30: Podróż detektorowa po 

|EGRE: (U A DO WEBB MANE UT PES: 
Przechodzień. 

      

Jedyny rącjonałny dar gwiazdkowy 
dla dziecka to książka 

Krystyny Wróblewskiej i 
R Haliny Zawadzkiej 

„0 Dwunastu Braciszkach”” 
88 barwnych ilustracyj w tekście. 

: Cena TRZY złote. 
Żądać w księgarniach łub wprost od 
wydawcy: Drukarnia M. Latour'a, 

Wilno, Mickiewicza 11 A.  €LSS-I 
СЕРОН Я Х 35 AEG OCZOP Z 30 ARDO 

CZEKOLADA ŚNIETANKOW, 

Same się reklamują. 

SZEĘKOLABA 
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wileńskiego okręgu A — klasy. Stało się 

tak dlatego, że A—klasa naszego okręgu 

posiada zaledwie dwa kluby A. Z. S. i W 

K. S. Pogon. х : 
Wynik latwym byl do przewidzenia. Aka- 

demicy mający za sobą pracowity przeszło- 

roczny sezon Oraz tegoroczny trening „na 
deseczce* musieli wyjść zwycięsko, zwła- 
szcza, że Pogoń osłabiona została utratą 
kilku graczy, a prócz tego nie trenowała je- 

szcze w tym roku. Z racji tego zarzut nie 

może być adresowany do zawodników, któ- 

rzy „palili się* do treningów lecz... nie by- 
ło gdzie, jak i na czem. Wynik 13:0 w tych 
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Grand Prix 
Paris 1927 

Gold medal 
Paris 1927 

Grand Prix 
Libau 1926, 1927 

Grand Prix 
Mitau 1927 

Gold medal 
й Riga 1927 

Wielki medal złoty (e 
ŻĄD:JCIE wSZĘDZIE. 

Przedstawicielstwo i skład fabryczny 
Ref i а T R t £ Y Wilno, ul. Niemiecka 26. 

Tel. 675 
Dom 
handlowy nora         

  
    © miar zmierzyć się z jedną z drużyn 

   

warunkach nie jest najgorszym. : 
W drużynie akademików, doskonałej i 

jako całości, zgranej i dobrej technicznie na 
specjalną uwagę zasługuje Godlewski młod- 
szy, szybki, energiczny przebojowiec i strze- 
lec. 

O Pogoni trudno coś konkretnego powie 
dzieć, stawiała pierwsze, niepewne kroki, 
pozatem brak graczom „gazu* co tłomaczyć 
nałeży tremą i świadomością tego, że są 
słabsi. 

Zawody te, prowadzone przez p. Wasi- 
lewskiego odbyły się w parku im. gen. Że- 
ligowskiego. Nie wolno wprost nie powie- 
dzieć słów kilka ku podniesieniu wielkich 
zasług Kuratorjum Szkolnego, z ramienia 

którego plac powystawowy zmienił się na 
piękną ślizgawkę zaopatrzoną w trzy place 
hokejowe, tor (odgrodzony od ogólnej Śli- 
zgawki wałem śnieżnym) długości 430 mtr. 
oraz ogromną Ślizgawkę. Będzie, bo będzie 
używanie dla amatorów tego zdrowego 
sportu, zwłaszcza, że muzyczka uprzyje- 

mniać będzie chwile, a szatnie pomysłowo 
zorganizowane w głównej hali pawilonu wy- 
stawowego zapewniają wygodę. Z ramienia 
Kuratorjum opiekę nad grodem sportów zi- 
mowych roztoczył prof. Czyżowski, kierow- 
nictwo zaś techniczne spoczywa w rękach 
organizatora ślizgawki p. Andrzejewskiego. 

Mając tak pomyślne warunki rozwoju 
sporty rozwiną się w Wilnie zapewne do 
poziomu innych ośrodków Polski — przy- 
najmniej hokej. Warunki są ku temu. 

Wyjazd drużyny AZS'u do Krynicy. 

Mistrzowska druż. hokejowa AZS'u wiłeń- 
skiego, wczor. zwycięstw. zakwalifikowała 
się do rozgrywek o mistrzostwo Polski, któ- 
re odbędą się w Krynicy i w dniu 26 b. m. 

„wyjeżdża aby bronić honoru wileńskiego 
okręgu w walce z najlepszemi drużynami 
polskiemi. Po drodze akademicy mają za- 

war- 

szawskich. 4 Ki mod 

„Sita“ w sali kasyna garnizonowego odbyło 
się Walne Zebranie Wileńskiego Okręgo- 

-. wego Związku Lekkiej Atletyki. 
Po złożeniu sprawozdania przez ustę- 

pujący Zarząd z działalności na rok ubie- 
gły i po udzieleniu absolutorium temuż 

Zarządowi przystąpiono do wyboru nowych 

władz Związku, które dały następujące 
wyniki: 

Prezesem Wil O. Z. L. A. wybrany zo- 
stał przez aklamację kpt. T. Kawalec. 
Pierwszym viceprezesem (przewodniczącym 
spraw sędziowskich) wybrano por. Romi- 
szewskiego, drugim viceprezesem por. Her- 
holda jama, sekretarzem i skarbnikiem por. 
Serafina. Członkowie zarządu p.p.: Kwole- 
kównę, Wołożyńskiego, Romanowskiego, 
Mróżka, Szumańskiego, Tomaszewskiego i 
por. Małaszkiewicza. || 

Do komisji rewizyjnej wybrano: p. p. 
kpt. Plewsko, por. Szchlichtingera i p. Ja- 

sińskiego. p 
Delegatami na walne Zgromadzenie P. 

Z. L. A. wybrano kpt. Kawalca i por. Ro- 
miszewskiego. 

Z działalności narciarskiej AZS-u. 
Sekcja Narciarska AZS-u, dążąc do 

udostępnienia szerokim warstwom akade- 
mickim korzystania ze sportu narciarskiego 
poczyniła daleko idące starania tak w kie- 
runku uigowego zaopatrzenia swych człon= 
ków w Odpowiedni sprzęt narciarski w fir- 
mie „Juljan Nowicki i Syn*, jak również do 
znacznego zwiększenia zaopatrzenia wła* 
snej wypożyczalni sprzętu, służącej dla 
mniej zamożnych kolegów. 

Dla uzyskania orderu na prawo ulgo- 
wego zakupu sprzętu we wspomnianej fir- 
mie oraz Ootrzymanią instrukcji i porad fa- 
chowych należy zgłasząć się do Sekretar- 
jatu AZS-u, Bakszta 11 w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. między 7—9 wiecz., 
gdzie jednocześnie przyjmowane są zapisy 
na członków Sesji. 

. Wypożyczalna Związku jest czynna co- 
dziennie na Przystani AZS-u przy ul. An- 
tokolskiej 12 za Więzieniem Wojskowem, 
przytem ustalone zostały następujące wa- 
runki wypożyczania nart na całodzienny 
użytek: dla członków Sekcji 50 gr., dla nie 
członków 2 zł. 50 grz 

Pozatem Sekcja komunikuje, iż w cią- 
gu bieżącego sezonu projektowana jest or- 
ganizacja szeregu kursów, zawodów Oraz 
zbiorowych wycieczek narciarskich. 

vyr 

ri (retransmisje ze stacji zagranicz- 
nych. 

Czwurtek, dn. 27 grudnia 1929 r. 
11,56—12,10: Tr. z W-wy: 16,10—16,30; 

Odczytanie programu dziennego i chwilka 
litewska. 16,30—16,45: Komunikat harcerski. 
16,45 — 17,10: „Mała skrzyneczka“ listy 
dzieci. 17,10—17,35: Tr. z W-wy: Polskie 
wyprawy morskie w czasie walk o Niepo- 
dległość* odczyt. 17,35 — 18,00: Muzyka z 
plyt gramefonowych. 18,00—19,00: Audycja 
literacka (transmisja z Warszawy). 19,00— 
19,40: Kwadrans cytry. 19,15 - 19,40: Poga» 
danka radjotechniczna. 19,40 19,55: Kwa- 
drans cytry. 19,55—20,00: Sygnał cząsu z 
Warszawy. 20,00—20,15: Tygodniowy prze- 
gląd filmowy. 20,15: Odczytanie programu 
ną piątek i komunikaty. 20,30—22,00: Tr. 

k Komunikaty oraz muzyka tanecz- 

OFIARY. 
Zamiast wizyt i powinszowań świątecz- 

nych i noworocznych dla najbiedniejszych: 
Ludwika Zawadzka 3 zł. 
Leonja Kontrymówna 5 zł 
   

OBWIESZCZENIE. 
Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 

wilny obwieszcza, że na żądanie jegiera 
Alberta decyzją z dnia 26 stycznia 1928 

roku postanowił unieważnić akcje Wileńskie- 
go Banku Ziemskie 
4-ej emisji Nr. Ni 
Nr. 7141, 15-eį emis; 

go 3-ej emisji Nr. 3022, 
1, 3322, 1l2-ej emisji 
r. Nr. 9129, 9130, 21- 

    

  

  

    

    
   

  

ej emisji Nr. 14449, 22-ej emisji Nr.Nr. 15989 
23-ej Nr. Nr. 16639, 16891, 16892, 
25-ej emisji Nr. Nr. 18808, 18809, 18810, 21- 
ej emisji Nr. 14593, 26-ej emisji Nr. Nr. 
19618, 19, 20004, 20005, 20006, 20007, 
20008, 09, 20010, 20011, 20012, 20013, 
20025, 20026, 20027, po 250 rubli nominal- 
nych każdy oraz 4 i pół proc. listy zastaw- 
ne Wiłeńskiego Banku Ziemskiego serji 8-ej 
Nr. 24662 i serji 15-ej Nr. 045229 po sto ru- 
bli nominalnych każdy, serji 34 - ej 

r. 042230 na 500 rubii nominalnych serji 
S-ej N:. 07384, serji 14-ej Nr. 140013, serji 
19-ej Nr.Nr. 158024, 157325, 157326, 157324, 
po 1000 rubli nominalnych każdy. 

p. 0. Sekretarza. 

  

    
  

Ze świata 
— Statystyka prasy światowej. W pis- 

mach zagranicznych znajdujemy” następują- 
cą, niezmiernie ciekawą statystykę prasy ca- 
łego świata. Najwięcej pism wychodzi w 
Stanach Zjednoczonych, a mianowicie 30.000 
Na drugiem miejscu stoi Francja z 10.000 
pism, za nią Niemcy, gdzie ogółem wycho- 
dzi 7.000 pism wszelkiego rodzaju. W stosur 
ku do liczby mieszkańców najbogatszą pra- 
sę posiada Szwajcarja, gdzie na 1.000.000 
mieszkańców przypada 270 pism. Na dru- 
giem miejscu stoją Stany Zjednoczone Ame- 
ryki Północnej (250 pism na 1.000.000 mie- 
szkańców), dalej idzie Francja (240), za nią 
Holandja (130), Niemcy (115), Anglja (95) 

Włochy (60), Belgja (30) i t.d. 
Najsilniejszy rozwój wykazała prasa w 

poszczególnych państwach w pierwszych la 
tach powojennych, kiedy to powstał na ca- 
łym niema! świecie cały szereg nowych wy- 
dawnictw. W czasach ostatnich rozwój ilo- 
ściowy prasy światowej odbywa się w tem- 
pie powolniejszem. ;   

  

OBWIESZCZENIE. 
Sąd Okręgowy w Wilnie I Wydział Cy- 

wilny obwieszcza, że na żądanie Burhardta 
Aleksandra decyzją z dnia 26 stycznia 1928 
roku postanowił unieważnić 4 i pół proc. li- 
sty zastawne Wiieńskiego Banku Ziemskie- 
go, a mianowicie serji 8-ej Nr. Nr. 71930, 
71931, 71932, 71933, 71934, 71953, 71936, 
71937, 11947, 71948, 71949, 71950, 71951, 
71952, 71953, 71954, serji 9-ej Nr. Nr. 
109739, 108740, 109741, 109742, 109743, 
109744, 109745, 109746, serji 39-ej Nr. Nr. 
221581, 222371, 222594, 221580, serji 7-ej 
37065, serji 17-ej 152540, serji 40-ej Nr. Nr. 
230138, 230139, 230140, 230141, 230142, 
230143, 230144, 230145, 230147, 230146, Sė- 
rji Il-ej Nr. 122515 każdy po 1000 rubli no- 
minalnych, serji 9-ej Nr. 26673, serji Il-ej 
Nr. 29490, serji 12-ej Nr. 30463, 30464, serji 
8-ej Nr. Nr. 21075, 21076, 21077, po 500 rubli 
nominalnych każdy, serji 8-ej Nr. Nr. 24517 
i 24518, serji 9-ej Nr. Nr. 33240, 33213, se- 
rji 10-ej Nr. Nr. 36223, 36224, serji: 12-ej 
Nr. Nr. 40714 i 407 15, Serji 15-ej Nr. Nr. 
44986, 44987, 44988, serji 21-ej Nr. 

  

  

Masaż twarzy. Usuwanie 
nstituf de Beaufć ( 

cery. Elektryczność. 
m Mickiewicza 37 m. 1. tel. 657. 

52191 po 100 rubli nominalnych każdy. 
p. 0. Sekretarza. 

Panie) 
Paris 

zmarszczek. Leczenie wad 

W. Z. P. 57.
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TRWAŁE i ELEGANCKIE — RYSKIE 

Kalosze i Śniegowce 
„KWADR 

Grand-Prix * 

Żądać wszędzie    
Skład 

fabryczny 

Wilno, Niemiecka 28, 

    

  

  

YGA 
1928 

Wielki medal złofy c 
jakość gwarantowana 

M+ ZEATIN 

ZO$TAL PRZENIESIONY 

DA. Leonard Pikiel i Syn 
do lokalu przy ul WIELKIEJ 7 | 

й | 

= Otrzymano nowe transporty materjałów: is 

| SUKNA SZEWIOTY E 
KAMGARNY WEŁNY za 

RE BOSTONY OPALE m 
FLANELE 

а PLUSZE PŁÓTNA "= 
ва JEDWABIE TOWARY LNIANE : 
Z KOŁDRY FIRANKI a 

CHUSTKI SERWETY 
KOCE OBRUSY 

PLEDY KAPY 

OSTATNIE NOWOŚCI: na smokingi i iraki, JEDWABIE mna suknie 

CENY, jak zwykle, NISKIE. 

  

a 

AT” N Gaj 

Uwadze właścicieli majątków i rolników! 

$SZRUROWE I LINY 
oraz wojłok do drzwi, pakuly, pasy transmisyjne 

tanio i sumiennie sprzedaje 

Wszystkie wyroby 

Wilno, 
Rudnicka 29 sbrant ul. 

  

uży wybór 
B | 

KUPKO | SPRZEDAŹ 
WAWAWAW 

Sprzedam 
pług „Oliver'a*, dwu- 
skibowy, do pociągu 
mechanicznego, mało 
"używany, maj. Ozie- 
rany, poczta Dworzec 

6165 -° 

Pianina i fortepiany 
pierwszorzędnych fa- 
bryk do wydzierža- 
wienia. Ceny dostępne. 
Biskupia 14 m. 2, 

Kremer. =0 
eis es 

i rym 
Fortepian ama fanio 
do sprzedania. Ulica 

©Zawalna 28|30, m. 5. 

Rómer. 

  

fel. 13-21. al. 15-21. gg 

   EJ 

    

URUSNRENROKUCSKARUGONNEGAGSZOKONZRANSKUK
WA ans 

s Fortepiany, pianina i fisharmonje .. z Foriepian R Ghazi: 

a — Najwyższe nagrody na Targach Lote medale B nie do sprzedania nie- 
a ==) Północnych w Wilnie — m Z 1 43 

* @5 m drogo. Zawalna 

IS K. Dąbrowska. B Pino @ V * ą ro Ss d. a į iną lub FORTE- 

a ; = m ARINO PIAN chcę 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. B kupić. Nowogrodzka 7 

Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, g m 3, tel. 11-74. —o0 

= tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. я 2 

ARONKONOCZSOBOCNOROWKGONANSGRZNANNOK ms jpirewielki folwarz 

(KTO —— MIE- ZNA — 
w naszej [qyki: Sukna | KotóW 

"wełny pochodzenia krajowego, niech 

Bundy na wzór sławuckich, kurtki, 
d działy na ubrania, derki na 

Zarząd Dóbr i Zakł. 
g Wysylki detaliczne 
d wprost z fabryki 

oda RÓ : 

12) Tragiczna grzygoda p. Holinean 

Do rodziny lorda Fillimoer naleža- 

ło wielu dostojników, 'a wśród nich naj 

bardziej szanowanym był wuj jego 

markiz Carray, członek izby lordów, 

człowiek tak szybko podnoszący Się po 

stopniach garjery, iż już w sześćdziesią 

tym dziewiątym roku życia został mi- 

nistrem i obecnie spełniał ciężkie. obo- 

wiązki ministra spraw wewnętrznych. 

Rano, o niezwykle wczesnej. porze, 

gdyż o godzinie ósmej, lokaj zameldo 

wał dostojnikowi, iż siostrzeniec jego 

pragnie go widzieć w bardzo ważnej 

sprawie. : 

Ponieważ właśnie w tej chwili mar 

kiz był zajęty kąpielą, rozkazał więc 

przez drzwi, by lord Franciszek zacze- 

kał, Ku zdumieniu swemu usłyszał w 

odpowiedzi głos siostrzeńca, który bła 

gał go o pośpiech. | : 

2. Mam nadzieję, że jednak ze- 

chcesz zaczekać zanim ja wyschnę! — 

odrzekł surowo markiz. Ale ponieważ 

był to człowiek dobry, więc pośpieszył 

i dziesięć minut później narzuciwszy 

ciepły szlafrok, ukazał się siostrzeńco- 

wi. 
Markiz oniemieniał na widok lorda 

Franciszka w wieczorowym, czarnym 

ubraniu, ten niezwykły u niego brak 

zachowania form * ponury wygląd twa 

rzy przeraziły ministra. 
—- Co się stało Franciszku? — za- 

pytał wreszcie. 
Młodzieniec zamknął drzwi za So- 

bą i stłumionym lecz stanowczym gło- 

sem rzekł: 
— Wuju, nigdy nie prosiłem cię; a 

ROMANA ŻUROWSKIEGO 
Leszczków, p. Waręż (Małopolska) 

jswwwwwwwwwwwwwww ww u wd 

    czek przy Sa- , 
mej st. kol. Z; 
zabudowaniami 

sprzedamy natych- 
miast niedrogo 

D H.-K. „Zachęta* 
JESZCZE B 

| 

! z czystej, owczej Mickiewicza 1, 
żąda próbek i cenników. B Į tel. 9-05. 5 
lodeny, szewioty i samo- i 

konie, kocy na łóżka i pledy. B Kay lokujemy 

Przemysłowych B : najpewniej u 
osób majętnych i 
odpowiedzialnych 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

-————— 

  

nic, mam więc nadzieję, że nie odmó- 

wisz mej pierwszej prośbie? 
— To zależy od tego, jaką ona bę- 

dzie? — wyjaśnił logicznie mąż stanu. 

Pytanie, które było odpowiedzią 

na jego słowa, wprawiło go w jeszcze 
większe zdumienie. 

2= Czy wuj słyszał o strasznym 

dramacie przy ulicy Hiacent Rood? 

— Tak... zdaje się, że coś o tem 

słyszałem. Zginęła tam jakaś kobieta? 

— Najlepsza z kobiet stała się 0- 
fiarą zwierzęcej zbrodni! 

— Czyż być może? 
markiz. 

— Niestety wuju, niema wątpliwo- 
ści. Właśnie proszę o danie mi pozwo- 
lenia na wzięcie udziału w poszuki- 
waniu zbrodniarza. 

Markiz - mini ster otwarzył szero- 
ko oczy. 

— Domyślałem się już, że nie je- 
steś zadowolony ze służby w wojsku, 

ale nie wiedziałem, że ciebie to zmęczy 
ła do tego stopnia! Powinieneś drogi 
chłopcze, używać więcej sportów! 

— Nie mam usposobienia do żar- 
tów! — rzekł ponuro młodzieniec. 

Oczy wuja otwarły się jeszcze sze- 
rzej. 

— Jakto, więc ty to mówisz na 

serji? No więc powiedz poważnie, o co 

ci chodzi? 
— Ja chcę z pomocą policji, lub 

raczej bez jej pomocy, rozpocząć po- 
szukiwania mordercy! 

Proszę więc, żeby wuj dał polece- 

nie da Scotland Y ard, by pozwolono 

mi swobodnie działać! 
— Dziecko drogie, nie jestem pe- 

wien, czy mogę to uczynić. Czyż ty 

znasz na tego rodzaju sprawach? 

—krzyknął 

się 

UBRANIA podług najnowszych WZORÓW 
na zamówienie i gotowe, za gotówkę i na raty 

oieca b. KULIKOÓWSKI u. wielka Nr. 15. 
materjałów ostatnich nowości, oraz przyjmuje 

A obstalunki z własnych materjałów. 
Pierwszorzędna robota — Ostatnie nowości — Ceny niskie. 
Przy sklepie (Wielka 13) został już otwarty dział ubrań 
damskich, ODDZIAŁ: przy ul. Mickiewicza Nr 33-a. "e 

mamaszam m manu ()S-CZĘdNOŚCI 
RÓŻ HN Ė swoje ulokuj na 12 
RE @8 оы UE PTOC. TOCZNIE. GOtów- 

3 sh ka twoja jest zabez- 
Mqqp dolarach, zło-% pieczona złotem, sre- 

tych i rublach brem i drogiemi ka- 
każdą sumę loku- mieniami. LOMBARD 
jemy na. dobre Plac Katedralny, Bi- 
oprocentowanie | Skupia 12, wydaje po- 

D. H.-K. „Zacheta“ i žyczki pod  zastaw 
Mickiewicza 1, | złota, srebra, brylan- 
tel. 9-05. е166 o tów, kfuter i różnych 
Dna towarów 8€84—-Z 

LE rębnych 1-1 k— 
terenów leśnych ®тапо sprzedamy” 

poszukujemy 0 niewielki do- 
każdej przestrzeni. || mek - osobniak o 
Nasi nabywcy pła- || 5 pokojach z pla- 

cą gotówką cem 150 sąż. kw. 
D. H.-K. „Zac'ęta“ || D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, j| Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —o !| tel. 905. —p 

   

  

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
SZWAJC£ RSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
z marką „Kogut* są stosowane przy 
chorobach _ ZOŁĄDKA,  KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ZOŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
środkiem  przeczyszczającym, _ ша- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. — 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 

   
   

    

  

— Czytałem dużo, a zresztą posia-- 
dam dosyć zdrowego rozumu, a Są-- 
dzę, że dla złapania mordercy trzeba 
umieć logicznie myśleć i mieć silną wo- 
lę. Może wuj mi zaufać, nie zawiodę. 
w niczem jego zaufania. 

Markiz skrzywił się niechętnie. 
— Kochany siostrzeńcze! Zbyt ma- 

ło znam się na tych sprawach. Widzę 
jednak, że zamieszana tu jest jakaś ko-. 
bieta. Twoja stanowczość zdumiewa 
mnie. 

Lord Franciszek należał do ludzi 
bardzo szczerych, ale wiedział on, że 
wuj z rozmaitych względów nie. będzie 
usposobiony przychylnie do jego wy- 
znań miłośnych, Przerwał mu więc dy- 
plomatycznie: i 3 

— Gdyby tu była jakaś tajemnica, 
nie odważyłbym się zwracać się z pro- 
śbą do wuja. 

Markiz nie bardzo zrozumiał o ja-. 
kiej tajemnicy mówił siostrzeniec, je- 
dnak odpowiedź ta przypadła mu do 
gustu. 

— Prośba twoja — rzekł po namy- 
śle związana jest z pewnemi trudnościa 
mi. W naszych czasach gazety wsuwa- 
ją nos wszędzie, gdzie ich nie proszą. 
Natychmiast opublikowanem zostanie 
że siostrzeniec mój oddaje się pracy 
detektywa - amatora, w jakiej tajem- 
niczej i bardzo zawikłanej sprawie. W 
parlamencie zaczną mnie o to indago- 
wać, będzie to dla mnie wielce żenu- 
jące. 

— Ale wuj jest w Izbie lordów! — 
zauważył chłodno lord Franciszek. 

Ach, teraz nic nie chroni od na- 
paści, — pokiwał smutnie głową mi- 
nister. Przeciwnie, im wyższe stanowi 
sko zajmujemy, tembardziej czujemy 
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Miejski Kinematograf 

Kalturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

„Grupy wielkich 

KINO 

, POLONIA” 
ul. Mickiewicza 22 

kino „Piecadilly“ 
WIELKA 42. 

Reżyserował: FRANK BORZAGE. 
„ Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

W dniu 26 grudnia kasa czynna od g. 1 m. 30. Początek seansów od g. 2 p.p. 
Następny program: „DLA SZCZĘŚCIA DZIECKA”, 

Od 25-go grudnia ŚWIĄTECZNY PROGRAM.Film z 
gwiazd ekranu", wytwórni „United 

W rolach głównych: Najpiękniejsza para kochanków filmowych 

Vilma Banky i Ronald Colman 
w przebojowym dramacie p. t. 

„KOCHANKOWIE 
Film ten podziwiać będzie całe Wilno. 
8.15, 10.20. Dyrekcja uprasza Sz. 

15 minut przed rozpoczęciem seansów. Ceny normalne. 
Bilety honorowe nieważne. 

Początek o g. 2, 4, 6, 
Publiczność o przybycie na 

za Artists".     
Wielki szlagier roku 1929! 

w 12 aktach. Po raz pierwszy 

w Wilnie. 
Wilnianie nigdy się tak nie śmieli, jak będą śmiać się w czasie świąt tegorocznych. 
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  IGener. Przedstaw. na Polskę i w. 
Hudsexay, T-wo Handlu Samochod., Gdańsk, 

Specjalizacja stanowi © doskonałości 
osiąganych przez przemysł wyników. 

Wielka nowoczesna fabryka samochodów amerykadskich | 

BROCKWAY 
produkuje jedynie samochody cieżarowe 

  

  

ra obciążenia od 1, do 8 tonn, 

Specjalne idealne przystosowanie do wszelkich zadań zarówno komunikacyjnych 
(w Ameryce autobusy Brockway zyskały zaszczytny przydomek „Highway Express'"— Express Drogowy"), 

jak handlowych i przemysłowych (specjalne typy dla poszczególnych rodzajów przemysłu, jako 
to: górniczego, budowlanego, metalurgicznego, cukrowniczego i t. d.). 

m. Gdańsk: 
Reitergasse 12/15 

Zastępstwa rejonowe: 
WARSZAWA — „Motor Traders", Pl. Żel. Bramy Nr. 2. 

ŁÓDŹ — Dom Handlowo - Komisowy „Sair*, Narutowicza 32, 

POZNAŃ — Szafarkiewicz i Menzel, Wały Wazów 22. 

GDAŃSK — Oto Albert. 
BIĄŁYSTOK — „Brosexauto", Sienkiewicza 12.   
  

się, jak ten bekas, który jest celem 

strzałów ze wszystkich stron. 

° — Mogę występować nie pod wła- 

snem nazwiskiem... 

— O nie, to niemożliwe! Żadnych 

„pseudonimów! To tylko pogarsza sy” 

tuację! : 

—— Chciałem tylko powiedzieć, że 

możnaby ograniczyć się do podanią 

tylko mego imienia, bez nazwiska. By- 

łby to pseudonim nie niebezpieczny. 

Wuj sam przecież pisywał artykuły 

pod pseudonimem... 
Twarz ministra zajaśniała na wspo 

mnienie młodości. 
— Wiesz, to dobra myśl... Można 

napisać „panu“ — gdyż właściwie 

prawie nie masz jeszcze tytułu lorda, 

a imię Franciszek jest dosyć pospoli- 

te. Chodzi tylko teraz 0 wymyślenie 

' pretekstu pod którym mam ciebie skie- 

rować, jako pomocnika do Scotland- 

Yard. 
—- Może wuj powiedzieć, że. prag- 

nie oddać śledztwo w ręce swego czło- 

wieka, którym będzie dowolnie kiero- 

wać. Można mnie przedstawić jako 
prywatnego detektywa. 

— Tak, — minister zamyślił się. 
—Czyż rzeczywiście chodzi mi o to by 
„moj“ człowiek prowadził śledztwo?.. 
No, ale skoro ci tak bardzo chodzi oto.. 

Gdy lord Franciszek opuszczał dom 

wuija, smutek w sercu jego został za- 

stąpiony przez stanowcze postanowie- 

nie. 

II. Lord Fillimoer przysiega. 

Lord Franciszek nie należał do te- 

go typu ludzi, którzy przyjaźnią się z 

całym światem. Miał wprawdzie sporo 
przyjaciół, ale prawdziwym i naj- 

  

   

  

    
szczerszym był Rupert Jelliband, jedy- 
ny prawdziwy przyjaciel, z którym od 
wielu lat dzielił się przeżyciami smut- 
nemi i radośnemi i na którego dyskre- 
cję można było. liczyć najzupełniej. Po 
też nic dziwnego, że po wyściu od wu- 
ja, lord Franciszek bezwiednie prawie 
skierował się do przyjaciela. 

Właśnie Rupert zabierał się do śnia 
dania: na tacy leżały gazety, a na dru- 
giem krześle, obok stołu chrapał bul- 
dog. 

— Ach, to ty, Franciszek?. — za- 
wołał przyjaciel, na widok wchodzące- 
go. — Czy przyszedłeś poprosić o śnia 
danie? . 

Lecz ten nie odpowiedział na we- 
sołe pytanie, tylko wskazując ponurym 
gestem na gazetę, rzekł: 

— Aha,; czytałeś już! 
Rupert odwrócił się ku niemu ze 

zdumieniem. Był to człowiek olbrzy- 

miego wzrostu i porządnej tuszy, wy- 

gimnastykowany, a cała jego postać 
tchnęła radością, pogodą i zdrowiem. 
Lepszego pomocnika w trudnych da 
rozwikłania sprawach nie można było 
znaleźć. 

— (Co się stało? — zapytał cieka- 
wie. 

— Kończ śniadanie, a ja poczekam 
na ciebie. i 

* Ale ciekawość Ruperta była pod- 
niecona. Odstawił więc na bok szyn- 
kę i jaja i z przejęciem wysłuchał opo- 
wiadania przyjaciela. Parę razy wy!t- 
wał mu się z ust okrzyk serdecznego 
współczucia, lecz nie przerywał mó- 
wiącemu. Gdy Franciszek skończył Ru- 
pert rzekł: 

— Jeśli można coś zrozumieć z ar- 

ty kułu w gazecie, to chyba to, że w 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

sprawie tej są zamieszane dwie ko- 
biety: stara i młoda. Starą jest pani 
Molineau, młodą — pokojówka. Tym= 
czasem fotografje stwierdzają wręcz 
naodwrót stan... 

Lord Franciszek nachylił się nad 
gazetą i rzekł ze smutnym uśmiechem- 

— Tak, fotogratje przeczą temu, 
co napisano. Reporter musiał się omy- 
lič rozumując zresztą całkiem logicznie. 

A może uczynił to umyślnie, by 
mylnem przedstawieniem sprawy do- 
dać odwagi zbrodniarzowi i w ten spo- 
sób dopomóc do odnalezienia go. Ja 
niestety wiem dobrze, która z nich jest 
żoną p. Molineau. 

— W czemże mógłbym ci dopo- 
móc, drogi chłopcze? 

Od dnia 25 do 30 grudnia 1928 r. włącznie będzie wyświetlany najwspanialszy film sezonu 

p а 66 
„Siód me Niebo Dramat w 10 aktach. 

Cudowne obrazy i zdjęcia. Świetna reżyserja. Przepyszny zespół artystów. Obrona Paryża, 
pochód samochodów, miotacze ognia — wszystkie Sceny przejmujące i wspaniałe, 

Tyle poezji I piękna, tyle wzruszeń i namiętaości nie zawierał jeszcze żaden film 
W rolach głównych: JANET GAYNOR i CHARLES FARRELL, 

WESOŁE ŚWIĘTA! Każdy ojciec, każda matka, każdy obywatel naszego miasta niech pamięta, i | а С ‚ # › a, iż 
święta musi panować NASTRÓJ WESOŁY i DOBRY HUMOR, dlatego nie a razem en S 
szemi, krewnymi i znajomymi odwiedzić w święta Kino „Piccadilly* gdzie od 25-g0 do 28 grudnia wystąpi 

największy śmiecho-twórca świata ulubiony HAROLD LLOYD w swej najnowszej kreacji p. t. 

„„RĘCZERNIĘK $PORTU* 
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— Rupercie, przysięgłem, że wy- mi 
dam w ręce sprawiedliwości tego czł 
wieka. Czy dopomożesz mi? Na sam 

Na samą myśl o tego rodzaju za 
jęciu twarz Ruperta zajaśniała. 

— Złapiemy tego ananasa! 

Franciszek kiwnął głową. j 
— Zajmiemy się tem na własną 

kę, bez pomocy policji? — zaproponć 

wał w szlachetnym porywie. ; 

— Przed chwilą właśnie mówiły 

o tem z mym wujem - ministrem. 0 

polecenie od niego do Scotland - Yan 

Będę występował tam jako „pan Fra, 
ciszek“'. 1 

— Cudownie! — krzyknął zach 
cony Rupert. Zabawna historja! g 
dziemy mieli polowanie. Dotąd poli 
waliśmy razem na bekasy, nosoro: + 
Iwy, ale nigdy nie mieliśmy do 
nienia ze zwierzyną ludzkiego rodz2į, 
ale poradź mi, jak mam się nazyw | 

B. CN: 
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